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AUTONOMIA INSTITUCIONAL E CONCURSOS DOCENTES 

NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA: ASPECTOS 

HISTÓRICOS E O CASO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE 

ENSINO SUPERIOR 

 

Renato de Sousa Porto Gilioli 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem o intuito de analisar aspectos que remetem ao 

histórico, aos pressupostos normativos, às configurações e à dinâmica da autonomia 

institucional de Insituições de Ensino Superior (IES) públicas, com especial foco em 

universidades federais e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifets) 

– que, no seu conjunto, somadas a algumas poucas faculdades públicas federais 

isoladas, são denominadas instituições federais de ensino superior (Ifes). Do mesmo 

modo, busca a articulação da discussão da autonomia dessas IES com o arcabouço 

legal, normativo e as práticas vinculadas aos concursos públicos e processos seletivos 

para docentes de IES públicas, com destaque para as Ifes. 

O vínculo entre questões relacionadas à autonomia universitária (e a 

dos Ifets) e os concursos para o magistério superior público é forte, uma vez que essa 

autonomia é também administrativa. Na medida em que os concursos são 

procedimentos de natureza administrativa, cabe a cada instituição de ensino superior 

pública grande poder de discricionariedade sobre as decisões aí envolvidas. 

Ao mesmo tempo, não se pode compreender adequadamente o atual 

cenário da educação superior brasileira e da estruturação da carreira docente sem 

perspectiva histórica. O peso que a cátedra teve para a constituição das universidades 

brasileiras foi decisivo ao concentrar o poder acadêmico. Em alguma medida, mesmo 



 
 
 

 5 

tendo a cátedra sido abolida em 1968, certos elementos dela ainda persistem até o 

presente. 

Somando-se a autonomia de universidades e de Ifets com tradições 

arraigadas originadas nas cátedras, com forte influência personalista nos processos e 

na dinâmica acadêmica, tem-se que os concursos para o magistério superior público 

são realizados em ambiente que nem sempre é o mais favorável a estimular de 

maneira ampla os mecanismos de garantia efetiva dos princípios constitucionais da 

Administração Pública. 

Por outro lado, dadas as demandas específicas do saber científico e 

de suas linhas de pesquisa, que demandam acúmulo contínuo de conhecimentos e 

perenidade de investigações que sigam determinado direcionamento, é necessário 

que as instituições de ensino superior público tenham, nos concursos docentes, um 

meio de reforçar os seus quadros de modo racional, coerente e voltado a promover a 

continuidade de esforços científicos já trilhados. 

Tendo em vista essas considerações iniciais, o presente Estudo tem 

a intenção de observar como autonomia e concursos docentes de instituições de 

ensino superior (IES) públicas se entrelaçam e como têm aspectos positivos e 

negativos. Também busca identificar avanços institucionais, registra a existência de 

normas regulamentadoras internas às universidades mais rígidas, de crescente 

preocupação de fiscalização, bem como aponta potenciais fragilidades presentes 

nesses concursos. 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

De acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico legal e 

infralegal brasileiro, as universidades brasileiras são, no presente, uma modalidade 

específica que pertence ao grupo mais amplo conhecido como instituições de ensino 

superior. Em termos amplos, uma das características que diferenciam as 

universidades de outras instituições de ensino superior (como faculdades, institutos de 
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ensino) é a obrigatoriedade de que tenham de oferecer cursos em todas as áreas do 

conhecimento e ter comprovada atuação não apenas no ensino, mas na tríade 

pesquisa, ensino e extensão. 

Historicamente, se entendidas como instituições que oferecem cursos 

de todas as áreas do conhecimento, com vocação universalista e fortemente voltadas 

ao desenvolvimento da investigação científica, pode-se dizer que temos universidades 

no Brasil, em essência, desde a década de 1930. Decerto há instituições de ensino 

superior brasileiras que antes já ostentavam a denominação “universidade”, desde 

antes. No entanto, não passavam de mero agrupamento do que a historiografia da 

educação denomina “faculdades profissionais”, pois eram voltadas, em essência, a 

apenas formar profissionais – em detrimento do interesse pela investigação científica, 

que era residual. As “universidades” brasileiras anteriores ao anos 1930 eram apenas 

mera reunião de faculdades isoladas pré-existentes, congregadas sob uma 

administração central, com parca organicidade institucional, em regra sem cursos ou 

disciplinas comuns. Em 

[…] 7 de setembro de 1920, por meio do Decreto nº 14.343, o Presidente Epitácio 

Pessoa institui a Universidade do Rio de Janeiro (URJ), considerando oportuno dar 

execução ao disposto no decreto de 1915. Reunidas aquelas três unidades de 

caráter profissional, foi-lhes assegurada autonomia didática e administrativa. Desse 

modo, a primeira universidade oficial é criada, resultando da justaposição de três 

escolas tradicionais, sem maior integração entre elas e cada uma conservando suas 

características (Fávero, 2006, p. 22). 

 

Esta foi a primeira instituição de ensino superior criada oficialmente 

pelo governo federal brasileiro (nos Estados, há registros de criação de universidade 

desde a primeira década do século XX), seguindo o disposto no art. 6º do Decreto nº 

11.530, de 18 de março de 1915, que preceituava o seguinte: “o Governo Federal, 

quando achar oportuno, reunirá em Universidade as Escolas Politécnica e de Medicina 

do Rio de Janeiro, incorporando a elas uma das Faculdades Livres de Direito, 

dispensando-a da taxa de fiscalização e dando-Ihe gratuitamente edificio para 
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funccionar”. O mesmo Decreto, que reorganizou o ensino secundário e o superior do 

País, dispunha o seguinte: 

Art. 41. Os professores catedráticos e os substitutos serão vitalícios desde o dia da 

posse e exercício. 

Paragrafo único. Os livres docentes serão nomeados por seis anos, prorrogados por 

igual período se a Congregação o resolver por maioria absoluta. No caso contrário, 

deverão submeter-se a novo concurso. 

 

Em termos organizativos, as faculdades que compunham as 

“universidades” pré-década de 1930, seguindo o referido modelo da URJ, continuavam 

a atuar isoladamente, com baixo grau de integração e praticamente sem preocupação 

com uma formação universalista e propedêutica. Desde que a educação superior foi 

implementada no Brasil, no ano da vinda da Família Real portuguesa para a Colônia, 

em 1808, 

A história da criação de universidade no Brasil revela, inicialmente, considerável 

resistência, seja de Portugal, como reflexo de sua política de colonização, seja da 

parte de brasileiros, que não viam justificativa para a criação de uma instituição 

desse gênero na Colônia, considerando mais adequado que as elites da época 

procurassem a Europa para realizar seus estudos superiores (MOACYR, 1937, p. 

580-581). Desde logo, negou-a a Coroa portuguesa aos jesuítas que, ainda no 

século XVI, tentaram criá-la na Colônia. Em decorrência, os alunos graduados nos 

colégios jesuítas iam para a Universidade de Coimbra ou para outras universidades 

européias, a fim de completar seus estudos (idem, p. 20). 

 

Em 1808, foram implementados cursos médicos, seguidos por cursos 

jurídicos no fim da década de 1820, e outros mais tarde. No século XX, deve-se 

registrar duas reformas da educação superior: Rivadávia Corrêa (1911) e Carlos 

Maximiliano (1915). A primeira, instituída pelo Decreto nº 8.569, de 5 de abril de 1911, 

estabelecia “Lei Orgânica Superior e do Ensino Fundamental da República”. Essa 

norma determinou a autonomia administrativa e pedagógica das instituições escolares 

(então denominados institutos de instrução ou corporações), antes subordinadas ao 

Ministério do Interior. A referência legal indicada, quando se trata de instituições de 

ensino superior, era às faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, aos 
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cursos jurídicos de São Paulo e de Pernambuco, e à Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro (engenharias e matemáticas). O art. 36 do Decreto de 1911 ditava ainda que 

“os professores extraordinários efetivos serão nomeados pelo Governo, que os 

escolherá dentre os três nomes propostos em votação uninominal, pela Congregação, 

mediante concurso de titulos e obras”. Em suma, o procedimento era o de uma lista 

tríplice. Era esta a única referência a concursos docentes para instituições de ensino 

superior, à época. 

A Reforma Carlos Maximiliano (1915) – Decreto nº 11.530, de 18 de 

março de 2015 – detalhou o procedimento de realização dos concursos. Para os 

catedráticos e substitutos, a vitaliciedade, para os livre docentes, nomeação por seis 

anos, prorrogáveis por igual período, a critério da Congregação da instituição. Como 

possibilidades de aceder ao cargo de professor sem concurso, registram-se os arts. 

51 e 53, que respectivamente regulam a possibilidade de dispensa de concurso e de 

eleição de “professor honorário”: 

Art. 41. Os professores catedráticos e os substitutos serão vitalícios desde o dia da 

posse e exercício. 

Parágrafo único. Os livres docentes serão nomeados por seis anos, prorrogados por 

igual período se a Congregação o resolver por maioria absoluta. No caso contrário 

deverão submeter-se a novo concurso. 

Art. 42. O lugar de professor catedrático será preenchido, mediante decreto, pelo 

substituto da secção em que se verificou a vaga. 

Art. 43. Logo que vagar um lugar de professor substituto, o diretor mandará publicar 

edital com o prazo de 120 dias, declarando abertas as inscrições para o concurso, 

bem como as condições para se inscreverem os candidatos. Remeterá cópia do 

edital ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, a fim de ser transmitido, em 

resumo, por telegrama, aos presidentes e governadores de Estados. 

Art. 44. Poderão concorrer à vaga de professor substituto todos os brasileiros que 

exibirem folha corrida e forem maiores de 21 anos. 

Art. 45. O concurso para professor substituto e para livre docente compreenderá: 
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a) um trabalho de valor sobre cada uma das matérias da secção, impresso em 

folhetos, dos quais 50 exemplares serão entregues ao secretário do instituto, 

mediante recibo; 

b) arguição do candidato pela banca examinadora composta de quatro 

professores, sob a presidência do diretor, para verificar a autenticidade ou 

paternidade do trabalho escrito apresentado, podendo cada um dos quatro 

professores interrogar o candidato durante meia hora, no máximo; 

c) uma prova prática, sempre que o assumpto das cadeiras da secção a 

comportar; 

d) preleção, durante 40 minutos, sobre um dos pontos do programa de cada uma 

das cadeiras da secção, tirado à sorte 24 horas antes e postos os papéis na urna 

em presença dos candidatos, que verificarão se foi incluído cada programa na 

integra. 

Art. 46. Será público o concurso e realizado em sala que comporte grande auditório, 

colocados os candidatos a igual distância dos espectadores e da mesa 

examinadora, sem dar as costas nem para esta, nem para aqueles. 

Art. 47. A Congregação receberá os folhetos com a tese escrita e assistirá ás provas 

orais, votando afinal na classificação e aprovação dos candidatos, pelo modo que o 

Regimento Interno estabelecer. 

Art. 48. O diretor comunicará ao Governo qual o concorrente que obteve o primeiro 

lugar, e este será nomeado 10 dias depois, se dentro desse prazo nenhum candidato 

recorrer da deliberação da Congregação para o Ministro do Interior, por intermédio 

do presidente do Conselho Superior do Ensino. 

Parágrafo único. Pode ser interposto o recurso para o Conselho Superior e 

comunicado ao Ministro por simples telegrama. 

Art. 49. Concedido ao recorrente, pelo presidente do Conselho Superior, um prazo 

razoável para provar o quanto alega, ouvido o diretor do instituto, será o processo 

remetido ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores, que apenas confirmará o 

veredictum da Congregação ou mandará proceder a novo concurso, em que farão 

parte da mesa examinadora professores que não serviram na primeira. 
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Parágrafo único. Ficam dispensados de apresentar trabalhos escritos os candidatos 

ao segundo concurso que tomaram parte no primeiro. 

Art. 50. Os livres docentes, quando candidatos à vaga de professor substituto, ficam 

dispensados da prova escrita e do interrogatório respectivo, apresentando o mesmo 

trabalho impresso já oferecido por eles, a fim de ser confrontado com o dos demais 

candidatos, para o efeito da classificação, salvo se preferirem redigir e sustentar 

nova tese. 

Parágrafo único. Em igualdade de condições caberá aos livres docentes a 

preferência para a nomeação. 

Art. 51. Será dispensado do concurso, pelo voto de dois terços da 

Congregação confirmado pelo Conselho Superior do Ensino, o autor de obra 

verdadeiramente notável sobre o assunto de qualquer das cadeiras de uma 

seção. 

Art. 52. O professor substituto será nomeado pelo Presidente da República; o diretor 

do instituto nomeará o livre docente, mediante concurso. 

Art. 53. Será professor honorário um homem de excepcional competência 

profissional, eleito espontaneamente pelos votos de dois terços da 

Congregação. 

Parágrafo único. A investidura poderá caber a um estrangeiro. 

Art. 54. Serão eleitas pela Congregação as comissões examinadoras dos concursos 

(os grifos não são do original). 

 

As instituições de ensino superior anteriores à constituição das 

universidades modernas no Brasil, este último processo ocorrido nos anos 1930, 

caracterizavam-se por ser faculdades que ofereciam cursos específicos: direito, 

medicina e engenharia, acrescidos, já ao fim do século XIX e no início do XX, por 

alguns de agronomia. A formação era voltada para um público bastante restrito e era 

destinada, em essência, à ocupação de postos profissionais de destaque, seja no setor 
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privado ou, principalmente, no público. Conforme Maria de Lourdes Fávero, a 

educação superior no Brasil foi criada 

[…] não para atender às necessidades fundamentais da realidade da qual era e é 

parte, mas pensada e aceita como um bem cultural oferecido a minorias, sem uma 

definição clara no sentido de que, por suas próprias funções, deveria se constituir 

em espaço de investigação científica e de produção de conhecimento (idem, p. 19). 

 

Sob o Governo Provisório de Getúlio Vargas (1930-1934), a 

Presidência edita o Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931 (Estatuto das 

Universidades Brasileiras, ou Reforma Francisco Campos da educação superior), 

disciplinou o “ensino universitário”, público e privado, pela primeira vez. Em seu Título 

I, constam quatro artigos, que assim dispunham: 

 Art. 1º O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura geral, 

estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos conhecimentos 

humanos; habilitar ao exercício de atividades que requerem preparo técnico e 

científico superior; concorrer, enfim, pela educação do individuo e da coletividade, 

pela harmonia de objetivos entre professores e estudantes e pelo aproveitamento 

de todas as atividades universitárias, para a grandeza na Nação e para o 

aperfeiçoamento da Humanidade. 

Art. 2º A organização das universidades brasileiras atenderá primordialmente, ao 

critério dos reclamos e necessidades do País e, assim, será orientada pelos fatores 

nacionais de ordem física, social e econômica e por quaisquer outras circunstâncias 

que possam interferir na realização dos altos desígnios universitários. 

Art. 3º O regime universitário no Brasil obedecerá aos preceitos geraís instituídos no 

presente Decreto, podendo, entretanto, admitir variantes regionais no que respeita à 

administração e aos modelos didáticos. 

Art. 4º As universidades brasileiras desenvolverão ação conjunta em benefício da 

alta cultura nacional, e se esforçarão para ampliar cada vez mais as suas relações 

e o seu intercâmbio com as universidades estrangeiras. 

 

Como se observa, há, nessa norma jurídica, preocupação distinta das 

“universidades” pré-existentes e, de modo geral, das faculdades “profissionais” 

constituídas desde 1808 no Brasil, com a previsão de um escopo mais amplo da 

atuação da educação superior brasileira. Vale ressaltar a menção à investigação 
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científica (art. 1º) e o objetivo de que as instituições universitárias ampliassem suas 

relações e seu intercâmbio com universidades estrangeiras (art. 4º). 

Para além dessas disposições de caráter geral, um dos aspectos 

organizativos mais importantes aparece em dispositivo adiante: “Art. 5º A constituição 

de uma universidade brasileira deverá atender às seguintes exigências: I - congregar 

em unidade universitária pelo menos três dos seguintes institutos do ensino superior: 

Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola de Engenharia e Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras” (os grifos não são do original). 

O Estatuto das Universidades Brasileiras não promoveu impacto 

direto na Universidade do Rio de Janeiro (URJ): 

No plano do discurso, caberia à Faculdade de Educação, Ciências e Letras imprimir 

à universidade seu “caráter propriamente universitário”, o que na prática não irá 

ocorrer. Analisando o Decreto nº 19.852/31, que dá nova organização à 

Universidade do Rio de Janeiro, observa-se que esse dispositivo é rico em 

pormenores sobre a citada Faculdade; contudo, não chega a ser imediatamente 

instalada pelo Governo Federal. Examinando-se o art. 196, verifica-se ainda que não 

se atribui a essa faculdade o caráter de unidade integradora dos diferentes institutos 

universitários, desde que sua existência não é obrigatória (Fávero, 2006, p. 24). 

 

No entanto, esta nova unidade prevista no Estatuto das Universidades 

Brasileiras, com novos cursos a serem oferecidos para formar outras áreas que não 

as tradicionalmente existentes, foi consubstanciado, pouco depois, com a criação de 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (FFCLs) nas Unidades da Federação 

(Universidade de São Paulo, em 1934, e Universidade do Distrito Federal (UDF), em 

1935, esta última subsistindo por pouquíssimos anos, sendo esvaziada no contexto do 

Estado Novo), voltadas às formações que não o direito, a medicina e a engenharia, 

bem como de Faculdades de Educação, destinadas à formação de professores. Nesse 

sentido, a estrutura conformada pelo Decreto federal prosperou, ainda que com mais 

força no plano estadual e pouco no federal1. 

                                            
1 Conforme Fávero, “ao instituir a Universidade do Brasil, a Lei nº 452/37, que a criou, não faz referência 

ao princípio de autonomia em suas disposições gerais. Essa inferência procede quando se analisa o 
art. 27, o qual dispõe que tanto o reitor como os diretores dos estabelecimentos de ensino seriam 
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Do ponto de vista administrativo, salienta-se, ainda, o art. 3º, que 

estabelecia como norma geral para o funcionamento das instituições universitárias o 

referido Decreto, mas admitia “variantes regionais no que respeita à administração e 

aos modelos didáticos”. Ainda em relação à autonomia, o art. 9º determinava que “as 

universidades gozarão de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, 

didática e disciplinar, nos limites estabelecidos pelo presente Decreto, sem prejuízo 

da personalidade juridica que tenha ou possa ser atribuída pelos estatutos 

universitarios a cada um dos institutos componentes da universidade”. 

O art. 7º preceituava que “a organização administrativa e didática de 

qualquer universidade será instituída em estatutos, aprovados pelo Ministro da 

Educação e Saúde Pública, e que só poderão ser modificados por proposta do 

Conselho Universitário ao mesmo ministro, devendo ser ouvido o Conselho Nacional 

de Educação”. 

No que se refere à contratação docente, o Decreto nº 19.851/1931 

estebelecia o seguinte: 

Art. 33. Para atender aos objetivos assinalados no artigo anterior [quais sejam, 

“ensino eficiente dos conhecimentos humanos adquiridos” e “estímulo ao espírito da 

investigação original, indispensável ao progresso das ciências” (art. 32)], deverá 

constituir empenho máximo dos institutos universitários a seleção de um corpo 

docente que ofereça largas garantias de devotamento no magistério, elevada 

cultura, capacidade didática e altos predicados morais; mas, alem disso, os mesmos 

institutos deverão possuir todos os elementos necessários à ampla objetivação do 

ensino.  

 

                                            
escolhidos pelo presidente da República, dentre os respectivos catedráticos e nomeados em comissão. 
Por outro lado, torna-se expressamente proibida, aos professores e alunos da universidade, qualquer 
atitude de caráter político-partidário ou comparecer às atividades universitárias com uniforme ou 
emblema de partidos políticos” (2006, p. 27). Como se observa, a Universidade do Brasil, que sucedeu 
a UDF, esvaziou o seu caráter autônomo e era rigidamente controlada pelo governo, ilustrando como o 
Estatuto das Universidades Brasileiras foi praticamente desconsiderado para essa instituição, a 
principal da esfera federal. A Universidade do Brasil voltou a ganhar, ao menos formalmente, autonomia 
com o fim do Estado Novo, ainda no governo provisório, por meio do Decreto-lei nº 8.393, de 17 de 
dezembro de 1945, que concedia “autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar à 
Universidade do Brasil” (art. 1º). A nomeação do Reitor, que no Estado Novo era unicamente produto 
de nomeação presidencial unilateral, passou a ser feita por votação no órgão superior da instituição, 
que elegia lista tríplice a ser submetida à Presidência da República (art. 17, § 1º). 
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Das seis modalidades de cursos (normais, equiparados, 

aperfeiçoamentos, especializações, livres e de extensão), apenas uma detalhava um 

aspecto mais específico se comparado ao art. 33: “Art. 36. Os cursos normais serão 

realizados com a colaboração dos auxiliares de ensino e ainda de docentes livres, de 

escolha do professor [catedrático], quando este assim julgar conveniente”. 

A organização do corpo docente apresentava-se no Título VII do 

Decreto nº 19.851/1931, com determinações a respeito da seleção do magistério 

superior nas universidades. As categorias então existentes de docentes eram as 

seguintes: professores catedráticos, auxiliares de ensino, “docentes livres” e, 

eventualmente, “professores contratados” e “outras categorias de acordo com a 

natureza peculiar do ensino em cada instituto universitário” (art. 48). 

O Capítulo II do Título VII, referente aos professores catedráticos, 

estabelecia as regras dos concursos de admissão docente. O provimento era por 

“concurso de títulos e de provas”, não sendo tão genérico quando o Decreto de 1915 

(Reforma Carlos Maximiliano, que estabelecia concursos públicos, com provas orais, 

escritas e com apresentação de publicações). Pelo Decreto de 1931, após a 

aprovação, o docente era nomeado e ficava no cargo por dez anos (art. 58). Findo 

esse período, podia candidatar-se novamente em novo concurso, dessa vez apenas 

de títulos, para então obter a vitaliciedade e a inamovibilidade. 

Foi, portanto, uma mudança em relação à legislação de 1915, quando 

bastava a nomeação e posse para obter a vitaliciedade (embora não fosse garantida, 

nessa norma anterior, a inamovibilidade). Note-se, ainda, que, conforme o Decreto nº 

19.851/1931, o concurso não era garantia de nomeação e posse do candidato. O art. 

54, § 2º determinava que o parecer da comissão julgadora poderia ser rejeitado pela 

Congregação da instituição de ensino superior, o que ensejaria abertura de novo 

concurso (art. 54, § 3º). Os dispositivos a seguir detalham esse processo sumarizado 

anteriormente: 

Art. 49. A seleção de professor catedrático para qualquer dos institutos universitários 

deverá ser baseada em elementos seguros de apreciação do mérito científico, da 

capacidade didática e dos predicados morais do profissional a ser provido no cargo. 
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Art. 50. O provimento no cargo de professor catedrático será feito por concurso de 

títulos e de provas, conforme os dispositivos regulamentares de cada um dos 

institutos universitários. 

Parágrafo único. No caso de recondução de professores, o concurso será apenas 

de títulos. 

Art. 51. Para a inscrição ao concurso de professor catedrático, o candidato terá que 

atender a todas as exigências instituídas no regulamento do respectivo instituto 

universitário, mas, em qualquer caso, deverá: 

I - apresentar diploma profissional ou científico de instituto onde se ministre ensino 

da disciplina a cujo concurso se propõe, além de outros títulos complementares 

referidos nos regulamentos de cada instituto; 

II - provar que é brasileiro, nato ou naturalizado; 

III - apresentar provas de sanidade e idoneidade moral; 

IV - apresentar documentação da atividade profissional ou científica que tenha 

exercido e que se relacione com a disciplina em concurso. 

Art. 52. O concurso de títulos constará da apreciação dos seguintes elementos 

comprobatórios do mérito do candidato: 

I - dos diplomas e quaisquer outras dignidades universitárias e acadêmicas 

apresentadas pelo candidato; 

II - de estudos e trabalhos científicos, especialmente daqueles que assinalem 

pesquisas originais ou revelem conceitos doutrinários pessoais de real valor; 

III - de atividades didáticas exercidas pelo candidato; 

IV - de realizações praticas, de natureza técnica ou profissional, particularmente 

daquelas de interesse coletivo. 

Paragrafo único. O simples desempenho de funções públicas, técnicas ou não, a 

apresentação de trabalhos, cuja autoria não possa ser autenticada, e a exibição de 

atestados graciosos não constituem documentos idôneos. 

Art. 53. O concurso de provas, destinado a verificar a erudição e experiência do 

candidato, bem como os seus predicados didáticos, constará de: 

I - defesa de tese; 

II - prova escrita; 

III - prova prática ou experimental; 

IV - prova didática. 
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Paragrafo único. O regulamento de cada um dos institutos universitários 

determinará quais das provas, referidas neste artigo, são necessárias ao provimento 

no cargo de professor catedrático. 

Art. 54. O julgamento do concurso de títulos e de provas de que tratam os artigos 

anteriores será realizado por uma comissão de cinco membros, que deverão possuir 

conhecimentos aprofundados da disciplina em concurso, dos quais dois serão 

indicados pela Congregação e três outros escolhidos pelo Conselho Técnico-

Administrativo dentre professores de outros institutos de ensino superior ou 

profissionais especializados de instituições técnicas ou científicas. 

§ 1º Caberá a esta comissão estudar os títulos apresentados pelo candidato e 

acompanhar a realização de todas as provas do concurso, a fim de fundamentar 

parecer minucioso classificar os candidatos por ordem de merecimento e indicar o 

nome do candidato a ser provido no cargo. 

§ 2º O parecer de que trata o parágrafo anterior deverá ser submetido à 

Congregação, que só o poderá rejeitar por dois terços de votos de todos os seus 

membros, quando unânime, ou reunir quatro assinaturas concordes, e por maioria 

absoluta, quando o parecer estiver apenas assinado por três dos membros da 

comissão julgadora. 

§ 3º Em caso de recusa do parecer referido nos parágrafos antecedentes será aberto 

novo concurso. 

Art. 55. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusivamente de nulidade, 

para o Conselho Universitário que, ouvida a Congregação do respectivo instituto, 

instruirá o Ministro da Educação e Saúde Publica, opinando pelo provimento ou não 

do recurso. 

Art. 56. Para provimento no cargo de professor catedrático, 

independente[mente] do concurso e antes da abertura deste, poderá ser 

indicado, pelo voto de dois terços da Congregação de qualquer instituto 

universitário, o profissional insigne que tenha realizado invento ou descoberta 

de alta relevância ou tenha publicado obra doutrinaria de excepcional valor. 

Parágrafo único. A indicação será proposta por um dos professores 

catedráticos, mas só poderá ser efetivada mediante parecer de uma comissão 

de cinco membros, nos termos do art. 54. 

Art. 57. O provimento no cargo de professor catedrático de qualquer das 

disciplinas leccionadas nos institutos universitários poderá ser feito, se assim 
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o indicarem irrecusáveis vantagens para o ensino, pela transferência de 

professor catedrático de disciplina da mesma natureza de outra ou da mesma 

universidade, de acordo com o processo do artigo anterior e respectivo 

parágrafo. 

Art. 58. A primeira nomeação para provimento no cargo de professor 

catedrático, nos termos dos artigos anteriores, será feita por um período de 10 

anos. 

Parágrafo único. Findo o período de 10 anos, se o professor se candidatar 

novamente ao cargo, proceder-se-á a um concurso de títulos, na forma dos 

arts. 52 e 54 e ao qual só poderão concorrer professores catedráticos e 

docentes livres da mesma disciplina ou de disciplinas afins, com cinco anos 

pelo menos de exercício no magistério. 

Art. 59. O professor catedrático, depois de reconduzido, gozará das garantias 

de vitaliciedade e inamovibilidade, de que só poderá ser privado por abandono 

do cargo ou sentença judiciária (os grifos não são do original). 

 
Mais adiante, um dos últimos dispositivos do Decreto apenas 

esclarecia regra de transição para os professores já em seus cargos, que não 

precisariam ser confirmados após os dez primeiros anos de magistério como 

catedráticos: “Art. 115. Os atuais professores catedráticos dos institutos e 

estabelecimentos de ensino superior, e que gozam dos direitos de vitaliciedade no 

cargo, ficam isentos do disposto no paragrafo único do art. 58”. 

Por sua vez, a forma de seleção dos auxiliares de ensino, no Decreto 

de 1931 (Reforma Francisco Campos), ficava à cargo da autonomia administrativa de 

cada instituto universitário: 

Art. 68. São considerados auxiliares de ensino os que cooperam com o professor 

catedrático na realização dos cursos normais, ou na prática de pesquisas originais, 

nos domínios de qualquer das disciplinas universitárias. 

Parágrafo único. O número, categoria, condições de admissão e de permanência no 

cargo, atribuições, subordinação e vencimentos dos auxiliares de ensino serão 

instituídos nos regulamentos de cada um dos institutos universitários, de acordo com 

a natureza e exigências do ensino nele ministrado. 
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A exemplo dos auxiliares de ensino, os professores contratados 

também eram admitidos de acordo com a autonomia de cada instituição, nos seguintes 

termos: 

Art. 71. Os professores contratados poderão ser incumbidos da regência, por tempo 

determinado, do ensino de qualquer disciplina dos institutos universitários, da 

cooperação com o professor catedrático no ensino normal da cadeira, da realização 

de cursos de aperfeiçoamento e de especialização, ou ainda da execução e direção 

de pesquisas científicas. 

§ 1º O contrato de professores, nacionais ou estrangeiros, será proposto ao 

Conselho Universitário pelo Conselho Técnico-Administrativo de qualquer dos 

institutos, com a justificação ampla das vantagens didáticas ou culturais que indicam 

a providência. 

§ 2º As atribuições e vantagens conferidas ao professor contratado serão 

discriminadas nos respectivos contratos (os grifos não são do original). 

 

Os professores contratados foram um importante mecanismo de 

organização e de estímulo às universidades brasileiras pós-1930, em seu início, pois 

foram eles que formaram boa parte do quadro docente inicialmente existente. A 

categoria de professor contratado, nos termos do art. 71, permitia ao docente 

aceder ao cargo do magistério superior sem a necessidade de concurso. Por fim, 

o “docente livre” era regulado no Capítulo V do Título referente ao corpo docente, 

valendo salientar três dispositivos, com destaque para o último a seguir, que previa 

concurso também para os docentes livres: 

Art. 72. A docência livre destina-se a ampliar, em cursos equiparados aos cursos 

normais, a capacidade didática dos institutos universitários e a concorrer, pelo 

tirocínio do magistério, para a formação do corpo de professores. 

Art. 73. O ensino ministrado pelo docente livre, em cursos equiparados, obedecerá 

às linhas fundamentais dos cursos normais, e deverá ser realizado de acordo com 

programa previamente aprovado pelo Conselho Técnico-Adminitrativo do respectivo 

instituto universitário. 

[…] 

Art. 75. O título de docente livre será conferido, de acordo com as normas fixadas 

pelos regulamentos de cada um dos institutos universitários, mas exigirá do 
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candidato a demonstração, por um concurso de títulos e de provas, de capacidade 

técnica e científica e de predicados didáticos. 

Parágrafo único. Os processos de realização e julgamento do concurso serão os 

dos arts. 51, 52, 53 e 54. 

 

Esse percurso pela legislação histórica das organizações 

universitárias brasileiras até o começo dos anos 1930 indica como se iniciou a 

configuração do processo de contratação docente no País, centrado, até 1968, nas 

cátedras, que engessavam bastante o ingresso, a progressão e a carreira acadêmica 

nas instituições de ensino superior brasileiras: 

No Brasil, os privilégios do professor catedrático adquiriram uma feição histórica, 

apresentando-se o regime de cátedra como núcleo ou alma mater das instituições 

de ensino superior. E mais, a ideia de cátedra contida nesse Estatuto [das 

Universidades Brasileiras] ganha força com as Constituições de 1934 e 1946, 

subsistindo até 1968, quando é extinta na organização do ensino superior, mediante 

a Lei nº 5.540/68 (Fávero, 2006, p. 24). 

 

A Constituição Federal de 1934 consolidou os concursos docentes 

como dever da Administração Pública, bem como a vitaliciedade e a inamovibilidade 

nos cargos. Entretanto, havia ressalva que seguia a lógica de admissão ad hoc de 

professores contratados, por tempo determinado, já presente no art. 71 do Decreto nº 

19.851/1931: 

Art. 158. É vedada a dispensa do concurso de títulos e provas no provimento dos 

cargos do magistério oficial, bem como, em qualquer curso, a de provas escolares 

de habilitação, determinadas em lei ou regulamento. 

§ 1º Podem, todavia, ser contratados, por tempo certo, professores de 

nomeada, nacionais ou estrangeiros. 

§ 2º Aos professores nomeados por concurso para os institutos oficiais cabem as 

garantias de vitaliciedade e de inamovibilidade nos cargos, sem prejuízo do disposto 

no Título VII. Em casos de extinção da cadeira, será o professor aproveitado na 

regência de outra, em que se mostre habilitado. 
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Adicionalmente, o art. 169, constante no Título VII da Carta Magna de 

1934 que versava sobre os funcionários públicos, dispunha que estes, “depois de dois 

anos, quando nomeados em virtude de concurso de provas, e, em geral, depois de 

dez anos de efetivo exercício, só poderão ser destituídos em virtude de sentença 

judiciária ou mediante processo administrativo, regulado por lei, e, no qual lhes será 

assegurada plena defesa”. 

O parágrafo único desse mesmo artigo estabelecia, 

complementarmente, que “os funcionários que contarem menos de dez anos de 

serviço efetivo não poderão ser destituídos dos seus cargos, senão por justa causa ou 

motivo de interesse público”. Com efeito, concursos para o magistério público, 

inclusive na educação superior, implicavam, após a Constituição de 1934, a 

vitaliciedade, a inamovibilidade e, após dois anos, algo similar ao que na atualidade 

se denomina estabilidade. 

Na Constituição Federal de 1937, editada já sob a ditadura Vargas, 

não mais está presente o dispositivo referente ao provimento de cargos do magistério 

oficial (art. 158 da Carta Magna de 1934), mas os funcionários públicos seguiram 

regidos por dispositivo com determinações similares: 

Art 156. O Poder Legislativo organizará o Estatuto dos Funcionários Públicos, 

obedecendo aos seguintes preceitos desde já em vigor: 

a) o quadro dos funcionários públicos compreenderá todos os que exerçam cargos 

públicos criados em lei, seja qual for a forma de pagamento; 

b) a primeira investidura nos cargos de carreira far-se-á mediante concurso de 

provas ou de títulos; 

c) os funcionários públicos, depois de dois anos, quando nomeados em virtude de 

concurso de provas, e, em todos os casos, depois de dez anos de exercício, só 

poderão ser exonerados em virtude de sentença judiciária ou mediante processo 

administrativo, em que sejam ouvidos e possam defender-se. […] 

 

Após o regime ditatorial de Vargas, a Constituição Federal de 1946 

apresentou as seguintes disposições referentes ao magistério e aos funcionários 

públicos: 
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Art 184. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observados os 

requisitos que a lei estabelecer. 

Art 185. É vedada a acumulação de quaisquer cargos, exceto, a prevista no art. 96, 

nº I, e a de dois cargos de magistério ou a de um destes com outro técnico ou 

científico, contanto que haja correlação de matérias e compatibilidade de, horário. 

[redação original] 

Art. 185. É vedada a acumulação de cargos, no Serviço Público federal, estadual, 

municipal ou dos Territórios e Distrito Federal, bem como em entidades autárquicas, 

parestatais ou sociedade de economia mista, exceto a prevista no art. 96, nº I, a de 

dois cargos de magistério, ou a de um destes com outro técnico ou científico ou, 

ainda, a de dois destinados a médicos, contanto que haja correlação de matérias e 

compatibilidade de horário. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1966) 

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição deste artigo os professores da antiga 

Fundação Educacional do Distrito Federal, considerados servidores municipais da 

Prefeitura do Distrito Federal, por força, da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, 

respeitada a compatibilidade de horário. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1966) 

Art. 186. A primeira investidura em cargo de carreira e em outros que a lei determinar 

efetuar-se-á mediante concurso, precedendo inspeção de saúde. 

Art 187. São vitalícios somente os magistrados, os Ministros do Tribunal de Contas, 

titulares de Ofício de Justiça e os professores catedráticos. 

 

Nota-se, portanto, que a vitaliciedade no cargo para os professores 

catedráticos, antes existentes, foi mantida (art. 187), sendo o ingresso para o 

magistério público por concurso, na primeira investidura (art. 186). O art. 185, ainda, 

dispõe sobre a vedação à acumulação de cargos, indicando as exceções toleradas 

por aquela Carta Magna. A estabilidade (essa nomenclatura já aparece no art. 188 da 

Carta Magna de 1946) dos concursados efetivos era obtida após dois anos (para os 

efetivos que não haviam ingressado por concurso, caiu de dez para cinco anos). 

No que se refere aos concursos públicos docentes, a Constituição de 

1946 estabelecia, em seu art. 168 (“Capítulo II – Da Educação e da Cultura”, integrante 

do “Título VI – Da Família, da Educação e da Cultura”), que a legislação do ensino 

teria, entre seus princípios, o seguinte: “VI - para o provimento das cátedras, no ensino 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc20-66.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc20-66.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4242.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc20-66.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc20-66.htm
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secundário oficial e no superior oficial ou livre, exigir-se-á concurso de títulos e provas. 

Aos professores, admitidos por concurso de títulos e provas, será assegurada a 

vitaliciedade”. Mantinha-se fórmula similar à anterior, apenas não havendo referência 

à inamovibilidade da Lei de 1915. 

A Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 – a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – dispunha, em seu art. 80: “as 

Universidades gozarão de autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar, 

que será exercida na forma de seus estatutos”. No entanto, havia a possibilidade de 

intervenção do Conselho Federal de Educação (CFE, atual CNE): “art. 84. O Conselho 

Federal de Educação, após inquérito administrativo, poderá suspender, por tempo 

determinado, a autonomia de qualquer universidade, oficial ou particular, por motivo 

de infrigência desta lei ou dos próprios estatutos, chamando a si as atribuições do 

Conselho Universitário e nomeando um reitor pro tempore”. 

Entre os vetos presidenciais (João Goulart) que precederam a edição 

da LDB 1961, vários foram direcionados ao art. 80, no qual originalmente a autonomia 

universitária era detalhada em suas facetas didática, administrativa e financeira. Entre 

os detalhamentos da autonomia administrativa anteriores ao veto presidencial, incluía-

se a autonomia “de contratar professores e auxiliares de ensino, e nomear catedráticos 

ou indicar, nas universidades oficiais, o candidato aprovado em concurso, para 

nomeação pelo governo” (art. 80, § 2º, alínea “d”, vetada). 

 Note-se, ainda, que os dispositivos da LDB 1961 acerca da autonomia 

universitária foram revogados na época mais repressiva do regime civil-militar (1964-

1985), por meio do Decreto-Lei nº 464, de 11 de fevereiro de 1969. 

A Reforma Universitária de 1968 mudou completamente o panorama 

da educação superior no Brasil, configurando, em grande medida, o modelo existente 

até a atualidade. A Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, entre outros aspectos, 

fixava normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação 

com a escola média. Quase toda revogada pela atual Lei nº 9.394, de 20 de novembro 

de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) –, o único dispositivo 
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que nela subsiste até o presente é o art. 16 (cuja redação vigente foi dada pela Lei nº 

9.192, de 21 de dezembro de 1995). 

O art 16 dispõe sobre “a nomeção de Reitores e Vice-Reitores de 

universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e de 

estabelecimentos isolados de ensino superior”, contemplando, para as instituições 

federais, a lista tríplice, a eleição pelo colegiado máximo da instituição (com 70% de 

docentes) e o mandato de 4 anos (com possibilidade de recondução). Na sua primeira 

formulação, o dispositivo aplicava-se a todas “universidades oficiais”, prevendo 

também lista de indicados pelo colegiado máximo (sem obrigatoriedade de 

percentagem docente mínima), que era, na ocasião, sêxtupla. O mandato dos 

dirigentes universitários também era de 4 anos, mas era vedado o exercício de dois 

mandatos consecutivos. 

A Lei nº 5.540/1968 (Reforma Universitária) ampliou a autonomia 

universtária (que passou a ser financeira também) e conferiu grande relevância às 

instituições voltadas à pesquisa científica: 

Art. 2º O ensino superior, indissociável da pesquisa, será ministrado em 

universidades e, excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados 

como instituições de direito público ou privado. 

Art. 3º As universidades gozarão de autonomia didático-científica, disciplinar, 

administrativa e financeira, que será exercida na forma da lei e dos seus estatutos. 

 

A Reforma Universitária de 1968 estabeleceu nova estrutura para a 

universidade, adotando, entre outros aspectos, a fórmula da divisão interna em 

departamentos, a “unidade de funções de ensino e pesquisa”, a necessidade de 

universalidade na abrangência dos conhecimentos e campos do saber (art. 11). Foi 

por ocasião da Reforma de 1968 que a estrutura de cursos oferecidos nas 

universidades foi alterada em relação ao modelo antigo. A partir daquela data, havia a 

pós-graduação, a especialização e o aperfeiçoamento, a graduação e a extensão (art. 

17), modelo bastante parecido com o atual. 

A estruturação da carreira docente foi fortemente alterada com a 

extinção da cátedra (art. 33, § 3º), com o estímulo à implementação do Regime de 
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Dedicação Exclusiva, essencial à promoção efetiva do desenvolvimento da pesquisa 

científica e com a previsão de políticas de Estado destinadas a financiar a 

investigação, por meio da Capes e do CNPq: 

Art. 32. Entendem-se como atividades de magistério superior, para efeitos desta lei: 

a) as que, pertinentes ao sistema indissociável de ensino e pesquisa, se exerçam 

nas universidades e nos estabelecimentos isolados, em nível de graduação, ou mais 

elevado, para fins de transmissão e ampliação do saber; 

b) as inerentes à administração escolar e universitária exercida por professores. 

§ 1º Haverá apenas uma carreira docente, obedecendo ao princípio da 

integração de ensino e pesquisas. 

§ 2º Serão considerados, em caráter preferencial, para o ingresso e a promoção na 

carreira docente do magistério superior, os títulos universitários e o teor científico 

dos trabalhos dos candidatos. 

Art. 33. Os cargos e funções de magistério, mesmo os já criados ou providos, serão 

desvinculados de campos específicos de conhecimentos. 

§ 1º (Vetado). 

§ 2º Nos departamentos, poderá haver mais de um professor em cada nível de 

carreira. 

§ 3º Fica extinta a cátedra ou cadeira na organização do ensino superior do 

País (os grifos não são do original). 

Art. 34. As universidades deverão progressivamente e na medida de seu 

interesse e de suas possibilidades, estender a seus docentes o Regime de 

Dedicação exclusiva às atividades de ensino e pesquisa. 

Art. 35. O regime a que se refere o artigo anterior será prioritariamente estendido às 

áreas de maior importância para a formação básica e profissional. 

Art. 36. Os programas de aperfeiçoamento de pessoal docente deverão ser 

estabelecidos pelas universidades, dentro de uma política nacional e regional 

definida pelo Conselho Federal de Educação [atual CNE] e promovida através 

da CAPES e do Conselho Nacional de Pesquisas [atual CNPq]. 

Art. 37. Ao pessoal do magistério superior, admitido mediante contrato de trabalho, 

aplica-se exclusivamente a legislação trabalhista, observadas as seguintes regras 

especiais: 

I - a aquisição de estabilidade é condicionada à natureza efetiva da admissão, não 

ocorrendo nos casos de interinidade ou substituição, ou quando a permanência no 

emprêgo depender da satisfação de requisitos especiais de capacidade apurados 

segundo as normas próprias do ensino; 
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II - a aposentadoria compulsória, por implemento de idade, extingue a relação de 

emprêgo, independente de indenização, cabendo à instituição complementar os 

proventos da aposentadoria concedida pela instituição de Previdência Social, se 

êstes não forem integrais.  

 

Em suas linhas gerais, assim se pode identificar as principais 

modificações: “entre as medidas propostas pela Reforma, com o intuito de aumentar 

a eficiência e a produtividade da universidade, sobressaem: o sistema departamental, 

o vestibular unificado, o ciclo básico, o sistema de créditos e a matrícula por disciplina, 

bem como a carreira do magistério e a pós-graduação” (Fávero, 2006, p. 34). A autora 

ainda prossegue esclarecendo que a exigência de divisão das universidades em 

Departamentos subsistiu até a LDB 1996, atualmente vigente, quando não mais se fez 

referência a essa obrigatoriedade (ibidem). 

A Constituição Federal de 1967 dispunha da mesma estrutura de 

organização universitária e ainda persistiam as cátedras, que estavam prestes a serem 

abolidas na Reforma Universitária do fim do ano seguinte. A Carta Magna de 1967 

determinava, em seu art. 95, caput que “os cargos públicos são acessíveis a todos os 

brasileiros, preenchidos os requisitos que a lei estabelecer”. 

De seus três parágrafos, vale citar os dois primeiros: “§ 1º A nomeação 

para cargo público exige aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos”; “§ 2º - Prescinde de concurso a nomeação para cargos em comissão, 

declarados em lei, de livre nomeação e exoneração”. O art. 99 estabelecia a 

estabilidade após dois anos e proibia efetivação ou estabilidade aos que não tivessem 

prestado concurso. Especificamente no que tange à educação, o art. 168 estabelecia, 

entre os princípios e normas da legislação do ensino, que “o provimento dos cargos 

iniciais e finais das carreiras do magistério de grau médio e superior será feito, sempre, 

mediante prova de habilitação, consistindo em concurso público de provas e títulos 

quando se tratar de ensino oficial” (art. 168, § 3º, V). 

Na atual Constituição Federal de 1988, a autonomia universitária foi 

estabelecida tendo semelhanças com a Lei nº 5.540/1968. No entanto, enquanto a 

autonomia da Reforma de 1968 era “didático-científica, disciplinar, administrativa e 
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financeira”, na Carta Magna atuamente vigente ela é “didático-científica, administrativa 

e de gestão patrimonial e financeira” (art. 207, caput), ou seja, com a exclusão do 

“disciplinar” e com a ampliação da “autonomia financeira” para a “autonomia  da gestão 

patrimonial e financeira”. Por sua vez, a Constituição de 1988, no mesmo dispositivo, 

afirmou a “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, com redação mais 

clara do que a Lei nº 5.540/1968 e salientando a relevância da extensão para a 

educação superior. 

A Carta Magna atual ainda preceitua o seguinte a respeito dos 

concursos públicos, em seu art. 37, que rege aspectos da Administração Pública: 

[…] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma 

vez, por igual período; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 

aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com 

prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; 

[…] 

 

O art. 41 da Constituição especifica, ainda, a estabilidade: 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados 

para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
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§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 

reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de 

origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 

disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará 

em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu 

adequado aproveitamento em outro cargo. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação 

especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

O art. 205 faz referência ao concurso como único meio de acesso aos 

cargos públicos docentes, o que inclui também a educação superior: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[…] V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 

lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas 

e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 

de 2006) 

 

Por fim, o ADCT dispõe que “ficam extintos os efeitos jurídicos de 

qualquer ato legislativo ou administrativo, lavrado a partir da instalação da Assembléia 

Nacional Constituinte, que tenha por objeto a concessão de estabilidade a servidor 

admitido sem concurso público, da administração direta ou indireta, inclusive das 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público” (art. 18). A este segue-se outro 

dispositivo: 

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em 

exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos 

continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da 

Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 

§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como 

título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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[…] 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, 

nos termos da lei. 

 

Pode-se sumarizar o que foi apresentado até o momento nas linhas 

que se seguem até o fim desta Seção. Ao longo de cerca de setenta anos, a 

organização da educação superior brasileira e a legislação atinente aos processos de 

recrutamento de docentes para esse nível de ensino foram se alterando. Vale destacar 

que a cátedra foi a instituição que temporalmente dominou por muito tempo a 

organização das instituições de ensino superior (IES) brasileiras, tendo sido extinta 

apenas em 1968. 

A seleção de docentes teve, em retrospecto, como um de seus 

primeiros balizadores os concursos organizados por meio de lista tríplice (1911), na 

qual não era obrigatória a nomeação do primeiro colocado. Desde 1915, as listas 

tríplices não subsistiram para os cargos de professores e a realização de concursos 

ainda admitia exceções que dispensavam esses processos de recrutamento. 

A vitaliciedade de 1915, que era obtida já no ato da primeira 

nomeação, foi substituída pela obtenção de vitaliciedade e de inamovibilidade após 

dez anos e novos concurso e nomeação. Em 1931, a aprovação em concurso público 

não era garantia plena de nomeação, pois esta poderia ser rejeitada pela Congregação 

da IES. 

Na legislação de 1931, foi mantida a possibilidade de contratação de 

docente sem necessidade de concurso em algumas situações específicas, afinal as 

universidades brasileiras ainda estavam se estruturando em seus primeiros passos, 

dependendo de professores estrangeiros, muitas vezes, para poder ofertar cursos. 

A Constituição de 1934 consolidou o dever da Administração Pública 

de realizar concursos docentes e as características de vitaliciedade, de 

inamovibilidade e do que se denomina atualmente estabilidade do cargo, mantendo a 

possibilidade de admissão excepcional de professores contratados sem concurso. A 

Constituição de 1946 foi a que estabeleceu os parâmetros normativos mais próximos 

ao que se tem na atualidade, na Carta Magna de 1988. 
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Por seu turno, a autonomia universitária teve diferentes graus no 

tempo. Ela foi particularmente afetada no Estado Novo, tendo sido progressivamente 

recuperada e ampliada até a atual Constituição vigente no País, ensejando também, 

portanto, diferentes níveis de liberdade e de discricionariedade nos processos de 

seleção docente e de escolha de Reitores. 

De todo modo, a Reforma Universitária de 1968 foi o grande marco 

para o estabelecimento da educação superior no Brasil nos moldes que, em essência, 

conhecemos na atualidade. Não apenas aboliu a cátedra, mas estimulou a dedicação 

exclusiva e a promoção da pesquisa. Ampliou a autonomia universitária (a despeito de 

outras normas que permitiram a destituição arbitrária de docentes e do reforço das 

atividades repressivas do regime sobre as instituições de ensino superior). Fixou as 

listas tríplices para escolha de Reitores e seus mandatos de quatro anos (com possível 

recondução) e a necessidade de presença de 70% de docentes nos Conselhos 

Universitários. Estabeleceu a divisão em departamentos das universidades e 

institucionalizou em bases sólidas a pós-graduação, entre outros aspectos. 

A Constituição Federal de 1988 adotou, por fim, o modelo de 

autonomia universitária de 1968, fortalecendo-a na medida em que o dispostivo não 

estava mais em uma lei ordinária, mas sim na Lei Máxima do País, e pelo fato de 

consolidou a autonomia em várias dimensões, associada ao relevante princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

 

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

 

Diante do quadro normativo estabelecido pela Constituição vigente, foi 

editada, pouco mais de dois anos após a promulgação da Carta Magna, a Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais”. Como lei 

de regência dos servidores federais, ela evidentemente não abarca, no caso dos 
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docentes do magistério superior, professores de instituições públicas estaduais e 

municipais, as quais são regidas pelas legislações de seus respectivos entes 

federativos. Mesmo assim, devido à sua importância e atualidade para o tema, a 

próxima seção trata dela exclusivamente. 

Nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o uso desse 

diploma legal para contratação de docentes é de caráter opcional para as instituições 

federais de ensino superior e as instituições de pesquisa científica e tecnológica 

federais, como se depreende do § 3º do art. 5º do referido diploma legal: “§ 3º As 

universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão 

prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de 

acordo com as normas e os procedimentos desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.515, 

de 20.11.97)” (os grifos não são do original). 

Ainda que não seja peremptoriamente obrigatória, a aplicação da Lei 

nº 8.112/1990 aos concursos públicos docentes é, sem dúvida, o balizador de maior 

relevância para as contratações do Poder Executivo federal no setor. Conforme essa 

Lei, “a nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo 

depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade” (art. 10). 

Em regra, o recrutamento de professores para a educação superior 

pública federal se faz por meio de processos seletivos simplificados, processos 

seletivos e concursos públicos, todos estruturados sob a forma de seleção baseada 

em provas e títulos. 

Os primeiros, em geral, preenchem vagas temporariamente, para 

cobrir eventuais licenças, ausências inesperadas de docentes, por vezes por um único 

período (semestre). Os segundos tendem a selecionar professores que podem 

permanecer por até 2 (dois) anos na função. Os processos seletivos, simplificados ou 

não, comumente não envolvem prova escrita. Os últimos proveem cargos efetivos, são 

objeto de maior disputa e costumam ser compostos de três provas: escrita (texto), 

didática (simulação de aula) e entrevista (Arguição do Memorial, uma espécie de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9515.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9515.htm#art1
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“currículo” do candidato). Embora haja essas distinções, a lógica de funcionamento e 

de execução, nos três casos, é similar. 

Deve-se ressaltar que o servidor efetivo ainda não estável está em 

estágio probatório, que, conforme entendimento do STJ, dura três anos e corresponde, 

simultaneamente, ao período aquisitivo para a estabilidade. A Lei nº 8.112/1990 indica 

prazo de 24 meses de probatório: “art. 20.  Ao entrar em exercício, o servidor nomeado 

para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 

(vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de 

avaliação para o desempenho do cargo […]”. No entanto, a Constituição estabelece 

três anos para a aquisição da estabilidade: “art. 41. São estáveis após três anos de 

efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude 

de concurso público”). 

No estágio probatório, há a seguinte exigência na Lei nº 8.112/1990, 

constante no art. 20: 

§ 1o  4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será 

submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho 

do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com 

o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo 

da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput 

deste artigo. 

 

A reserva de vagas para pessoas com deficiência é estabelecida no 

art. 5º, § 2º da Lei nº 8.112/1990: “às pessoas portadoras de deficiência é assegurado 

o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais 

pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no 

concurso”. Mais recentemente, a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, estabeleceu 

reserva de vagas para candidatos negros na esfera federal, também em 20%, por um 

período de dez anos (portanto, é um mecanismo a viger até 2024). 

Para o caso dos concursos docentes, em que é frequente a oferta de 

uma única vaga, a jurisprudência compreende que é dever da Administração oferecer 
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a proporção da reserva de vagas para pessoas com deficiência contabilizando-se o 

acúmulo de concursos para determinada vaga. Em outros termos, após abrirem-se 

quatro vagas para professor do magistério superior, ainda que em sucessivos editais, 

entende-se que a quinta vaga aberta deva ser para um Edital destinado a pessoas 

com deficiência. Exemplo disso é sentença judicial que a Universidade Federal de São 

João del-Rei (UFSJ) teve de cumprir em 2012, produto da Ação Civil Pública nº 765-

21.2011.4.01.3815. Similarmente, o Ministério Público Federal de São Paulo entrou 

com ação para garantir o respeito à proporcionalidade de vagas para concursos no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Ifet-SP) destinados 

a preencher vagas docentes: 

15/06/15 – MPF/SP pede suspensão do concurso para professor do IFSP até 

que reserva de vagas para candidatos com deficiência, negros e pardos seja 

assegurada 

 

Instituto fracionou oportunidades do certame por campus e disciplina, tornando 

impossível  a garantia dos percentuais mínimos de reserva de vagas previstos em 

lei 

 

O Ministério Público Federal em São Paulo quer a suspensão do 

concurso público para o cargo de professor do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) até que seja assegurada a reserva de 

vagas para pessoas com deficiência e para negros e pardos. Os editais do certame, 

publicados em abril deste ano, não disponibilizaram nenhuma vaga para esses 

grupos, pois as 166 oportunidades previstas para a carreira do magistério foram 

fracionadas por campus e área de atuação, de forma que cada disciplina em cada 

localidade não oferecia mais do que uma vaga. 

A reserva de vagas para pessoas com deficiência é obrigatória por lei. 

Está prevista no art. 37 da Constituição Federal, no Decreto nº 3.298/99, que 

estabelece o mínimo de 5% das vagas dos concursos públicos a esses candidatos, 

e na Lei 8.112/90, que dispõe que tal percentual será de até 20%. Da mesma forma, 

a Lei nº 12.990/2014 reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos processos 

seletivos para cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração 

Pública federal, sempre que o número de vagas for igual ou superior a três. 
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MESMO CARGO. Assim, para cumprir a lei, o IFSP deveria reservar no 

mínimo nove vagas para pessoas com deficiência (5% das 166 oferecidas) e 33 

vagas para candidatos negros e pardos (20% do total). Isso porque as normas fixam 

os limites a serem reservados tendo como parâmetro as vagas disponíveis para um 

mesmo cargo. No caso do IFSP, todas as 166 oportunidades são para a mesma 

carreira de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do instituto. 

“Nos concursos para professores, em que é comum a divisão das vagas por 

disciplinas, resultando um pequeno número de vagas para cada área, justifica-se o 

cálculo sobre o total de vagas oferecidas, pois entendimento em sentido diverso 

tornaria totalmente ineficaz a norma prevista no artigo 37, VIII, da Constituição, em 

flagrante violação aos direitos das pessoas com deficiência e dos negros”, afirma a 

procuradora da República Priscila Costa Schreiner, autora da ação (BRASIL, MPF, 

2013). 

 

Casos como esses são comuns pelo Brasil, de modo que, cada vez 

mais, as instituições federais de ensino superior têm sido instadas judicialmente a abrir 

vagas respeitando as reservas legais. A unicidade da carreira do magistério superior 

é o fato administrativo que permite esse entendimento. As decisões judiciais que 

garantem a reserva de vagas, nos termos da lei, entendem que é necessário conciliar 

a autonomia universitária e a reserva de vagas. 

Não é ferida a autonomia universitária (nem a dos institutos federais 

de educação, ciência e tecnologia, que desfrutam de autonomia em termos similares 

às universidades) ao não se exigir que instituições federais não tenham de acumular, 

por exemplo, cinco vagas docentes de diversas unidades para que, reunidas em um 

único Edital, uma dessas vagas seja destinada a pessoa com deficiência e outra a 

candidato negro. Afinal, exigir esse acúmulo prejudicaria a admissão de novos 

quadros de servidores segundo a conveniência e oportunidade administrativas, pois 

disciplinas poderiam ficar sem professores caso fosse necessário acúmulo de vagas 

para abrir Edital. 

Ao mesmo tempo, a jurisprudência tem entendido que não se pode, 

em nome da autonomia das instituições federais de ensino superior, considerar as 

vagas docentes como se fossem carreiras distintas, separadas por unidade ou por 
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departamento. A carreira do magistério federal de Essa leitura prejudicaria o direito de 

candidatos que concorrem como pessoas com deficiência ou na reserva de vagas para 

negros. 

 

PECULIARIDADES DOS CONCURSOS DOCENTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PÚBLICA 

 

Consideradas as características gerais dos concursos e processos 

seletivos docentes nas instituições federais de ensino superior (Ifes) já apontadas, 

notadamente pelo processo ser regido pelas normas constitucionais vigentes e pela 

comum orientação segundo os termos da Lei nº 8.112/1990, passa-se a um 

detalhamento das etapas de realização dos concursos docentes federais. 

Conforme já mencionado, não se verifica apenas a autonomia 

universitária determinada pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 207. Há 

também autonomia dos Ifets e demais instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, de acordo com os primeiros artigos da Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008: 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da 

Educação e constituída pelas seguintes instituições: 

I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais; 

II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; 

III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-

RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; 

IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; e (Redação dada pela 

Lei nº 12.677, de 2012) 

V - Colégio Pedro II.  (Incluído pela Lei nº 12.677, de 2012) 

Parágrafo único.  As instituições mencionadas nos incisos I, II, III e V 

do caput possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. (Redação 

dada pela Lei nº 12.677, de 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art5
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Art. 2º Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas, nos termos desta Lei. 

§ 1º Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e 

supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos 

Federais são equiparados às universidades federais. 

§ 2º No âmbito de sua atuação, os Institutos Federais exercerão o papel de 

instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. 

§ 3º Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites 

de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por 

eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no 

caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica (os grifos não são do 

original). 

 

Considerando a autonomia das instituições federais de ensino 

superior como um todo, que é também administrativa, tem-se que cada instituição 

pode, naquilo em que o ordenamento jurídico permite discricionariedade, criar 

procedimentos próprios para a abertura de concursos e processos seletivos docentes. 

Como exemplo modelar, pode ser citada Resolução interna da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), que determina as regras que devem seguir os Editais para 

concursos destinados a preencher vagas do magistério superior daquela instituição 

(ver Anexo). 

De acordo com a Resolução Complementar UFMG nº 2, de 7 de 

fevereiro de 2013, os concursos de professores efetivos levam ao ingresso no nível 

inicial da Classe de Professor Auxiliar. A autorização para o concurso é dada 

internamente, seguindo o princípio da autonomia, em sua faceta administrativa, das 

instituições federais de ensino superior, ao que se segue a publicação do Edital: 

Art. 4º O Departamento com interesse na realização de concurso Público para 

provimento de cargos na carreira de Magistério Superior encaminhará à Comissão 

Permanente de Pessoal Docente-CPPD, por intermédio da Diretoria da Unidade, os 
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editais correspondentes às vagas a serem providas, autorizadas pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE. 

§ 1º De cada um dos referidos editais deverão constar: 

I - o número de vagas, com a correspondente especificação da(s) área(s) de 

conhecimento; 

II - a indicação da Classe de Magistério e do Regime de Trabalho referentes a cada 

uma das vagas; 

III - o perfil desejado do candidato, de acordo com a área objeto do Concurso; 

IV - a definição do escopo do Seminário, quando for o caso; 

V - a especificação das provas do Concurso, consoante o determinado no art. 28 da 

presente Resolução; 

VI - a especificação da prova que terá caráter eliminatório, quando houver; 

VII - o prazo de inscrição, como estabelecido no art. 8º da presente Resolução; 

VIII - a forma e o local da inscrição; 

IX - o prazo para o início do Concurso, de acordo com o definido no art. 19 da 

presente Resolução; 

X - as características do Concurso, os requisitos de escolaridade dos candidatos, 

sua formação especializada e experiência profissional, bem como os critérios de 

aprovação e de desempate; 

XI - a documentação a ser apresentada pelo candidato, tanto no ato da inscrição 

como da posse, conforme regulamentado nos artigos 5º, 6º e 55 da presente 

Resolução; 

XII - o valor da remuneração do cargo, de acordo com a Retribuição por Titulação e 

o Regime de Trabalho definido; 

XIII - o valor da taxa de inscrição, bem como os critérios para a isenção de seu 

pagamento; 

XIV - o prazo de validade do Concurso, que será de até um ano, prorrogável por 

igual período, mediante solicitação da instância pertinente e pela autoridade 

competente; 

XV - os prazos para interposição de recurso, conforme disposto no Capítulo VI desta 

Resolução; 

XVI - as normas que devem ser obedecidas, no caso de inscrição via Correios ou 

por meio eletrônico, nos termos do art. 5º desta Resolução, quando couber; 

XVII - o endereço da página eletrônica onde conste o programa integral e demais 

informações referentes ao Concurso. 
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§ 2º A CPPD solicitará à Pró-Reitoria de Recursos Humanos-PRORH a publicação, 

no Diário Oficial da União-DOU, de cada um dos editais, após a autorização do 

Reitor. 

§ 3º Após a publicação dos editais no DOU, a PRORH providenciará, junto ao setor 

competente, a divulgação do Concurso na página eletrônica da UFMG, cabendo à 

Unidade divulgar em sua própria página. 

 

Como se observa, o processo administrativo inicia-se com a demanda 

da unidade de ensino que deseja abrir Edital docente. A proposta segue para duas 

Comissões, sendo que a aprovação se dá numa delas, o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. A outra Comissão, responsável pelos recursos humanos 

docentes, solicita à Pró-Reitoria a publicação no Diário Oficial da União (DOU) dos 

Editais pertinentes. Depois disso, o Edital é divulgado na página eletrônica oficial da 

unidade de ensino demandante. 

É um procedimento relativamente simples do ponto administrativo, 

mas depende da autorização do referido Conselho, instância de potenciais disputas 

entre unidades de ensino e áreas pela prioridade de abertura de novos Editais. Para 

além de dissensões internas e grupos em conflito no interior de cada instituição de 

ensino superior pública, essas decisões administrativas envolvem, como se sabe, os 

restritos orçamentos disponíveis para essas IES. Havendo limitada disponibilidade 

financeira para recrutar novos quadros docentes, as disputas internas pelos poucos 

novos cargos que se pode abrir tornam-se ainda mais acirradas, com competição inter 

e intraunidades acadêmicas. 

Quanto à Comissão Examinadora dos candidatos, ressaltem-se 

algumas de suas características na UFMG: 

Art. 10. Os concursos Públicos para preenchimento de vagas de magistério Superior 

serão prestados perante Comissão Examinadora constituída de pessoas de alta 

qualificação científica, técnica ou artística. 

Art. 11. A Comissão Examinadora será composta por cinco membros efetivos e por, 

no mínimo, dois membros suplentes, que, quando integrantes da Classe de 

Magistério Superior, deverão ter titulação igual ou superior àquela exigida no 

Concurso, cabendo a indicação de seus membros à Câmara Departamental, sendo 
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obrigatória a participação de, no mínimo, dois membros efetivos não pertencentes 

ao Departamento com interesse no preenchimento da vaga. 

§ 1º Os nomes das pessoas a que se refere o art. 10 deverão ser aprovados pelo 

órgão competente, em votação por escrutínio secreto, exigindo-se o mínimo de 2/3 

(dois terços) dos votos dos membros do Colegiado, no prazo de quinze dias úteis, 

contados a partir do encerramento das inscrições. 

§ 2º Os nomes aprovados para composição da Comissão Examinadora deverão ser 

comunicados formalmente ao Diretor da Unidade, no prazo de um dia útil após a 

decisão do órgão competente. 

§ 3º Os integrantes de Comissão Examinadora vinculados à Instituição serão 

necessariamente substituídos por suplentes do quadro de pessoal da UFMG, 

mantendo-se a mesma equivalência em relação aos membros externos. 

 

As Comissões Examinadoras dos concursos docentes da UFMG, em 

padrão similar ao de outras instituições federais de ensino superior, são constituídas 

nas instâncias superiores de cada unidade de ensino e nomeadas por Portaria interna. 

No caso da UFMG, por decisão de dois terços do colegiado da unidade de ensino 

interessada. A presença de membros externos explica-se para evitar possível 

tendência à escolha endógena de candidatos, ou seja, de potencial alta concentração 

de mestres ou de doutores formados pela própria instituição que demanda a vaga 

docente.  

Outras regras são estabelecidas para evitar previamente possíveis 

favorecimentos de cunho pessoal (o que não exclui quaisquer outras medidas, como, 

por exemplo, ações judiciais em casos de suspeição): 

Art. 13. Na composição da Comissão Examinadora, é vedada a indicação de 

membros que: 

I - seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim do candidato, em 

linha reta ou colateral, até o terceiro grau; 

II - esteja litigando judicial ou administrativamente com o candidato ou seu cônjuge 

ou companheiro; 

III - tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum candidato, ou seu 

cônjuge, companheiro, parentes e afins, até o terceiro grau. 

Art. 14. O candidato poderá requerer ao Diretor da Unidade a impugnação de 

membro da Comissão Examinadora, no prazo de cinco dias, contados a partir da 
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divulgação de sua composição, alegando algum dos motivos expressos no art. 13, 

desde que sua fundamentação seja devidamente comprovada. 

§ 1º A orientação de Mestrado ou Doutorado ou autoria de trabalho científico 

entre algum candidato e membro da Comissão Examinadora, poderá constituir 

fundamento para a impugnação, desde que tais vínculos tenham ocorrido nos 

últimos dois anos e deles decorra situação que induza suspeição. 

§ 2º O Diretor, ouvido no prazo de dois dias úteis o membro da Comissão 

Examinadora contra o qual foi requerida a impugnação, decidirá no prazo de 

três dias úteis sobre o requerimento e, no caso de decisão favorável ao pedido, 

providenciará a substituição por membro suplente, nos termos do art. 12. 

Art. 15. O membro convidado a integrar Comissão Examinadora que incorrer em 

impedimento deve comunicar o fato à Direção da Unidade. 

 

Nota-se, portanto, como a nomeação dos avaliadores que compõem 

a banca examinadora do concurso é sensível e decisiva para o desfecho dos 

concursos para o magistério superior público, que normalmente oferecem uma única 

vaga para a especialidade em que os candidatos concorrem. A raridade de 

provimentos de múltiplas vagas (ainda que poucas) para uma mesma área específica 

torna os concursos docentes, em regra, processos que se focam inevitavelmente em 

escolhas bastante individualizadas, embora esses concursos sigam os mesmos 

princípios da Administração Pública, como o da moralidade, o da legalidade e, 

principalmente, o da impessoalidade. 

Acresce-se, às considerações anteriores, o fato de que a comunidade 

epistêmica de cada área específica do saber é relativamente reduzida em termos 

numéricos e com restritas redes de contatos que as compõem. Se o rol de candidatos 

potenciais já é relativamente reduzido, no que se refere às Comissões Examinadoras, 

essa comunidade epistêmica é ainda mais restrita. No caso peculiar de concursos para 

Professor Livre-Docente, Associado ou Titular, isso se acentua ainda mais, pois a 

titulação da banca não pode ser inferior à do candidato, afunilando a quantidade de 

potenciais componentes da Comissão Julgadora. 

Isso significa que, pela característica intrínseca do reduzido número 

de integrantes de cada rede de determinado campo do conhecimento, os potenciais 
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membos das bancas por vezes se conhecem entre si e conhecem ao menos parte dos 

candidatos inscritos. Assim se configura o desafio premente de qualquer concurso 

para a docência em nível superior – o que vale inclusive para instituições universitárias 

privadas que fazem concursos ou processos seletivos destinados ao recrutamento de 

novos professores –, afinal é quase inevitável que o cenário descrito se ocorra sem 

haver qualquer ilegalidade ou desvio normativo em relação às normas regulamentares 

de cada instituição e ao Edital de cada concurso. 

A exceção são as situações em que há ligações evidentes e explícitas 

entre membros da banca e candidatos que podem influenciar ou distorcer 

sobremaneira os resultados finais. Como ilustra o regulamento da UFMG, que, com 

variações de acordo com a instituição, existe em todas as instituições de ensino 

superior públicas, há uma preocupação administrativa de reduzir potenciais 

favorecimentos pessoais nesses concursos, o que se impõe como questão a ser 

constantemente enfrentada pela comum oferta de uma única vaga por área específica 

do conhecimento. 

Na UFMG, uma vez publicado o Edital, o prazo de realização do 

concurso de provas e títulos para o magistério superior federal varia entre um mínimo 

de trinta dias e um máximo de noventa dias. Frequentemente, os concursos públicos 

para docentes de instituições de ensino superior públicas costumam fazer uso de 

período próximo ao máximo dos noventa dias, até para que seja possível os 

candidatos se prepararem e se planejarem devidamente para as fases a serem 

enfrentadas. A depender da configuração do concurso e da quantidade de candidatos, 

não é raro que um concurso para o magistério superior público dure, na realização das 

provas e na, de três a cinco dias. 

Isso demanda, portanto, uma organização dos membros das bancas, 

que têm múltiplos compromissos e agendas como pesquisadores, docentes e 

participantes do debate público de sua área específica do conhecimento. Implica, 

também, em uma previsibilidade razoável para os candidatos, que ora têm de se 

locomover de outras Unidades da Federação, acertar passagens e hotelaria, além de 
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ajustar suas agendas e compromissos de estudo e de trabalho, para que possam 

concorrer nesses certames. 

A realização dos concursos docentes para as instituições de ensino 

superior públicas representa não propriamente um processo complexo, mas sobretudo 

trabalhoso e demorado, pois envolve avaliação individual promenorizada de cada 

candidato, em esforço conjunto e concentrado da Comissão Examinadora. Os 

membros da banca permanecem dedicados em caráter exclusivo ou quase exclusivo 

a essa atividade por dias seguidos. 

O acompanhamento das provas escritas, normalmente primeira etapa 

desses concursos docentes, não é feito por monitor, por funcionário ou servidor não 

docente, nem mesmo por docente que não seja membro da banca. São os membros 

da Comissão Examinadora que são responsáveis por cuidar de todos os aspectos de 

mérito, de forma e de operacionalização desses concursos. Por isso, é um (ou mais 

de um) membro da banca que acompanha os candidatos no momento de suas provas 

escritas. 

As provas escritas, a depender do Edital, podem ser feitas com 

consulta (quando isso ocorre, normalmente é dada uma hora de consulta para 

anotações, seguida de quatro horas de prova, nas quais os livros de consulta não mais 

podem acessados pelos candidatos, mas apenas as anotações feitas na primeira 

hora) ou sem consulta durante toda a sua realização. 

Em regra, segue-se a correção das provas escritas, que costumam 

ser feitas por rodízio dos textos produzidos pelos candidatos, que passam 

individualmente por cada membro da Comissão Examinadora, em sessão reservada 

da banca. Há concursos em que os resultados de cada etapa só são dados ao fim de 

todo o ciclo de provas, mas há outros certames em que os resultados de cada etapa 

são publicados logo em seguida a seu encerramento, para que candidatos eliminados 

em determinada fase não tenham de continuar a fazer as subsequentes e para que o 

processo completo dure menos tempo. 

A segunda etapa costuma ser a prova didática, que se consubstancia 

em aula modelar a ser ministrada pelo candidato, seguida de arguição pela banca . 
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Normalmente, os concursos apresentam, em cada Edital, um conjunto de cerca de 

uma dezena de pontos, que são temas pertinentes à área específica do conhecimento 

e do conteúdo necessário para o professor dominar para o exercício de seu magistério. 

Vinte e quatro horas antes do início das provas didáticas, cada 

candidato sorteia um ponto, tendo esse tempo para preparar os materiais para a sua 

aula, que em regra deve durar de cinquenta a sessenta minutos (com as variações 

constantes em cada Edital). Todos os candidatos devem estar presentes no horário 

de início das provas didáticas, para se garantir que todos tenham isonomicamente as 

vinte e quatro horas para a prepração da aula. 

A ordem de apresentação dos candidatos na prova didática, que é 

determinada por sorteio, pode beneficiar ou prejudicar uns em detrimento de outros, 

sendo que o benefício não necessariamente vincula-se a dispor de mais tempo, uma 

vez, para alguns candidatos, o nervosismo pode favorecer os que apresentam primeiro 

e, para outros, a possibilidade de revisar por um tempo adicional os conteúdos pode 

ser o fator mais positivo. Ultrapassar o tempo mínimo ou máximo, quando 

estabelecidos em Edital, implica na desclassificação do candidato. Quando são muitos 

candidatos, esse processo é demorado e tendencialmente desgastante para a 

Comissão Examinadora. 

É praxe proibir que qualquer candidato assista à prova didática de 

seus concorrentes. No entanto, a depender da unidade de ensino, do Edital ou do 

concurso, não havendo vedação, às vezes a banca permite a presença de público nas 

provas didáticas, por exemplo, de alunos da graduação, para melhor simular situação 

de ensino-aprendizagem. 

A última etapa, do ponto de vista do candidato, é, muitas vezes, a 

entrevista de cada candidato que subsiste à seleção até aquele momento. A entrevista 

não costuma ter limite máximo de tempo para durar, sendo determinado pela 

Comissão Examinadora um tempo limite para cada candidato, em cronograma 

oportunamente divulgado e público a todos os concorrentes. Na UFMG são garantidos 

50 minutos para a exposição do tema pelo candidato na Arguição de Memorial, no 

entanto, não se prevê eliminação, desclassificação ou anulação da Prova em caso de 
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descumprimento desse disposto (art. 37, ver Anexo), o que sugere implicitamente que 

o máximo que se pode fazer é descontar pontos de candidato, caso o Edital permitir e 

a banca, em sua discricionariedade, assim decidir fazê-lo. 

Na Arguição do Memorial, a banca chama cada candidato para que 

seu Memorial (currículo acrescido de narrativa da trajetória pessoal, acadêmica e 

profissional do candidato, naquilo que é pertinente para a avaliação da banca 

examinadora, mas cuja escrita é livre a cada candidato), suas pretensões e projetos 

acadêmicos, bem como outros aspectos pertinentes possam ser objeto de arguição 

dos membros da Comissão Examinadora. 

No caso da UFMG, há instrução claras acerca da estruturação do 

Memorial, orientando os candidatos nos tópicos em que esta peça será avaliada pelos 

examinadores (art. 36, § 1º): 

O memorial deverá: 

I - apresentar, de maneira organizada, a contribuição do candidato para cada uma 

das áreas em que sua atuação profissional ou acadêmica tenha sido relevante; 

II - estabelecer os pressupostos teóricos e os marcos conceituais dessa atuação; 

III - discutir os resultados alcançados; 

IV - sistematizar a importância da contribuição realizada; 

V - identificar os possíveis desdobramentos e as consequências dessa contribuição. 

 

Nem todas as instituições de ensino superior públicas têm normas 

regulamentar regendo seus concursos docentes internos, dada a autonomia de que 

desfrutam essas IES, mas é inquestionável que a adoção da prática de melhor 

estabelecer o marco normativo de realização desses procedimentos é sumamente 

positiva para a garantia de maior transparência e respeito aos princípios da 

Administração Pública. 

Note-se que nem sempre ocorre a ordem das etapas dos concursos 

para o magistério superior público tal como apresentada anteriormente. Devido à 

autonomia das instituições de ensino superior em pauta, há variantes, inversões, mas 

é comum que esse procedimento seja seguido na ordem ora descrita. 
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No caso do regulamento da UFMG para os concursos docentes, seu 

Capítulo III, “Dos Itens do Julgamento” (ver Anexo) apresenta dois tipos de provas: as 

de títulos e as demais. Entre as demais, têm de haver exatamente “duas outras provas, 

escolhidas entre Prova Escrita, Prova Didática, Apresentação de Seminário, Arguição 

de Memorial ou Prova Prática, a critério da Câmara Departamental”. É um formato que 

permite alguma flexibilidade para unidades que tenham demandas específicas, sejam 

elas de natureza didática ou científica. De todo modo, deve-se registrar a Prova de 

Títulos. 

Em geral, a Prova de Títulos é avaliada pela banca examinadora do 

concurso, em etapa interna. Os membros da Comissão reúnem-se para atribuir uma 

nota global ao currículo de cada candidato. Nas universidades federais, há critérios de 

pontuação (tal como se pode observar no Anexo, Seção I, “Da Prova de Títulos”), no 

qual consideram-se “faixas de pontuação-limite” para títulos acadêmicos, para 

experiência docente, para produção científica (que tem a maior faixa mínima de 

pontuação entre essas categorias), para experiência não docente e, com menor peso, 

para distinções (como prêmios e honrarias quaisquer). 

Esse escalonamento das pontuações serve para equilibrar o peso que 

se atribui a cada aspecto específico do currículo dos candidatos, de modo que a 

discricionariedade de cada unidade de ensino não se torne arbitrariedade. De fato, 

esse é um aspecto relevante no sentido dos esforços em preservar a impessoalidade 

nos concursos para o magistério superior público. Ao mesmo tempo, como são faixas 

de pontuação, não estanques, cada unidade de ensino, de acordo com as 

peculiaridades de cada área do conhecimento que ela abriga, consegue manter 

relativa autonomia para adequar o formato dos concursos, em seus Editais 

específicos, ao que é mais importante para os seus desígnios institucionais. 

O mais comum é que os membros da banca examinadora deliberem, 

internamente, entre si, para verificar a veracidade e a pertinência da documentação 

apresentada por cada candidato. Por vezes, parte dos títulos não pode ser 

considerada para a referida pontuação, por não ter sido adequadamente apresentada 

pelos candidatos. Destarte, a Comissão julga quais títulos podem ser considerados e, 
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em regra, tenta-se atribuir a pontuação pertinente por consenso, no máximo com 

pequenas variações de cada examinador. De todo modo, é uma etapa interna aos 

julgadores, que fazem-na comumente entre as provas didáticas e a entrevista. A 

entrevista, nesse sentido, é elemento complementar para eventuais ajustes finais na 

nota da prova de títulos. 

As distintas Provas de um concurso docente podem ter pesos 

diferentes. Muitas vezes, a prova escrita tem menor peso em comparação com a prova 

didática e a entrevista (Arguição de Memorial). Em alguns casos, a entrevista tem peso 

significativo, sendo suficiente para decidir quem será(ão) o(s) aprovado(s) dentro a(s) 

vaga(s). 

No caso das universidades federais, o procedimento da UFMG é 

bastante ilustrativo do que se costuma seguir em outras IES públicas: 

Art. 43. A apuração do resultado do concurso será realizada em sessão 

pública. 

§ 1º Os envelopes lacrados, contendo as notas de cada um dos examinadores, 

serão abertos, um a um, pelo Presidente da Comissão Examinadora, que lerá, em 

voz alta, o nome do examinador, o nome do candidato, a identificação da prova, a 

nota atribuída e a classificação obtida pelo candidato. 

§ 2º O Secretário da Comissão Examinadora anotará, em local visível a todos os 

presentes, as notas lidas pelo Presidente. 

§ 3º Concluída a leitura das notas, o Presidente da Comissão Examinadora verificará 

quais candidatos obtiveram, de três ou mais examinadores, a média igual ou 

superior a setenta pontos, que serão considerados aprovados, enquanto os demais 

serão considerados reprovados. 

 

Se, administrativamente, a normatização em tela é louvável, a 

natureza intrínseca do concurso docente nem sempre permite plena consecução das 

garantias que esse regulamento tem a intenção de resguardar. A banca examinadora 

permanece em contato constante – não há incomunicabilidade entre os membros da 

Comissão Examinadora, do contrário seria praticamente inviável em termos 

operacionais a realização de concursos nesses moldes – ao longo do processo. Desse 
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modo, não há como impedir, na prática, o ajuste mútuo de expectativas e a partilha do 

conhecimento das atribuições de notas entre os integrantes da banca. 

Os resultados são publicizados por prova e por examinador, de modo 

que há um detalhamento de todas as etapas para cada um dos candidatos. São 

considerados aprovados os candidatos com 70% ou mais de aproveitamento. Os 

critérios de indicação do candidato aprovado, no Parecer Final, são diversos de acordo 

com a instituição. Pode ser, entre os aprovados, a média das notas de todos os 

examinadores. Pode ser, como no caso da UFMG, o “classificado em primeiro lugar 

[…] pelo maior número de Examinadores” (art. 44, III). Pode haver outros critérios, 

conforme a unidade de ensino e nos termos da autonomia de cada IES pública. Os 

critérios de desempate também são variados. 

Os Pareceres Finais das bancas devem vir consubstanciados com 

justificativa das notas por parte de cada um de seus componentes, seguindo o 

princípio de que toda decisão administrativa da esfera pública tem de ser motivada. 

Há possibilidade de recurso administrativo do resultado final à Comissão 

Examinadora, que, após essa etapa publica o Parecer Final com o resultado final do 

concurso. Não é infrequente a decisão das vagas se dar por décimos ou, em algumas 

ocasiões, por milésimos (se considerada uma escala de zero a dez). 

A homologação do Parecer Final é de responsabilidade pela instância 

superior de cada unidade de ensino que abre um Edital de concurso para o magistério 

superior público. Essa instância só não homologa o Parecer Final caso sejam 

constatadas irregularidades ou inobservância das normas legais e infralegais que 

regem esses concursos docentes. Na UFMG, a instância da unidade de ensino tem 

quinze dias para apreciação do Parecer Final. Caso não o faça, essa responsabilidade 

é assumida pelo órgão administrativo imediatamente superior, “no prazo máximo de 

trinta dias” (art. 47, § 3º). Caso persista a não apreciação do Parecer Final, na UFMG 

o concurso é total ou parcialmente anulado. 

Homologado o Parecer Final da banca pela instância responsável, há 

ainda nova possibilidade de recurso administrativo (“pedido de reconsideração ou 

interposição de recurso recebido com efeito suspensivo”, em até dez dias, no caso da 
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UFMG, conforme se verifica no art. 49 da norma constante no Anexo). Não havendo 

recurso administrativo nessa etapa ou tendo sido ele já julgado em caráter definitivo 

(o que não exclui eventuais medidas judiciais, evidentemente), o Diretor da unidade 

de ensino efetua os encaminhamentos administrativos ao órgão de recursos humanos 

responsável para que sejam tomadas as providências de convocação do(s) 

candidato(s) aprovados dentro do número de vagas disponível. 

Segue-se, para as instituições federais de ensino superior, a nomeção 

e posse, nos termos da Lei nº 8.112/1990, sem nenhuma peculiaridade ou diferença 

em relação a quaisquer outros cargos efetivos da Administração Pública federal. 

Talvez um dos únicos detalhes a serem comentados é que, no caso de títulos obtidos 

no estrangeiro que sejam necessários para a nomeação (por exemplo, um doutorado 

realizado no exterior), a própria universidade federal pode reconhecer e revalidar o 

diploma em questão. 

Descritas as etapas administrativas de um concurso, vale fazer 

referência a algumas considerações a respeito do processo de organização desses 

certames, no mérito. Cada Edital pode apresentar considerável discricionariedade em 

relação à norma regulamentadora editada pela instituição – quando esta última existe 

–, o que abriga facetas positivas e negativas. 

Alguns dos aspectos que se incluem no âmbito dessa 

discricionariedade administrativa são os requisitos para concorrer ao cargo específico, 

pesos distintos nas diversas provas do concurso, escolha de temáticas e sub-áreas do 

conhecimento a serem objeto de avaliação dos candidatos. 

Editais podem exigir que os candidatos tenham perfil específico ou 

mais generalista. Evidentemente, não se aceitam, por exemplo, doutores em 

astrofísica para disciplinas relacionadas ao Design ou à Moda. As áreas do 

conhecimento têm de ser minimamente respeitadas para se ter especialistas em cada 

uma delas. Há determinadas cadeiras ou disciplinas que permitem um perfil mais 

polivalente, nas quais seria possível permitir títulos mais abrangentes. No entanto, 

nem sempre esses casos de perfil mais polivalente mantêm a correlata exigência 

menos rígida de títulos em determinadas áreas. 



 
 
 

 48 

Por exemplo, alguns concursos impedem que Licenciados em 

qualquer área, mas que tenham mestrado e doutorado nas temáticas específicas do 

concurso, possam concorrer no certame, restringindo, por exemplo, a Licenciados em 

Pedagogia, em Letras ou em Biologia. Ora, no mérito, o que importa mais? Que um 

candidato tenha uma trajetória na pós-graduação stricto sensu condizente com o 

cargo que pretende exercer ou que se perca potenciais bons quadros profissionais 

pelo fato de sua graduação não ser de determinada Licenciatura específica? 

Por um lado, a exigência de perfis mais abertos pode implicar em 

prejuízo para a Administração (no caso, a instituição de ensino superior), na medida 

em que o recrutamento pode não incidir sobre candidatos com o perfil de que 

realmente cada unidade de ensino necessita. Por outro, perfis mais abertos permitem 

a mais candidatos com possível vocação para o cargo concorrerem. No outro extremo, 

a exigência de perfis bastante específicos pode ser positiva para a Administração, por 

aprimorar com efetivo foco seu quadro docente, mas também pode desfavorecer ou 

mesmo impedir candidatos de terem acesso à vaga em questão. 

O peso de cada prova de um concurso para o magistério superior 

público também é, por vezes, decisivo para a seleção. Quando a entrevista (Arguição 

do Memorial) tem peso excessivo em relação às outras provas, o concurso pode ser 

objeto de maior subjetividade por parte dos membros examinadores, com maiores 

riscos de não se respeitar o princípio da impessoalidade na Administração Pública. 

Por outro lado, apenas a prova escrita e a prova didática não são suficientes para 

conseguir avaliar de fato o potencial do candidato como pesquisador. O potencial de 

investigação científica e de sustentar um projeto de pesquisa ao longo de décadas é 

essencial na seleção para um cargo docente em instituições de ensino superior. Trata-

se de grande responsabilidade para a banca examinadora, que precisa da etapa da 

entrevista exatamente para que o novo quadro docente possa ser o melhor do ponto 

de vista da perspectiva da instituição e da unidade de ensino específica, para bem 

desenvolver as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. 

Por fim, a escolha dos pontos a serem objeto de avaliação consiste 

em um outro aspecto relevante em que há grande discricionariedade. Normalmente, a 
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escolha dos pontos relaciona-se com o estado da arte daquela área do conhecimento. 

Envolve, em alguma medida, perspectiva histórica daquele conhecimento, conceitos 

gerais acerca da(s) temática(s), as principais correntes teóricas envolvidas naquele 

campo de conhecimento, aplicações práticas (quando é o caso) e tópicos específicos 

(os quais comumente refletem a agenda mais contemporânea daquele campo de 

pesquisa). Como estrutura geral, os pontos assim costumam se distribuir, havendo, 

evidentemente, especificidades de acordo com cada Edital e cada área do 

conhecimento. 

Quanto à fiscalização e ao controle dos atos administrativos que 

envolvem um concurso público, há muito o que pode ser feito sempre, mas há limites 

também. Dado que há certo grau de discricionariedade, decorrente da autonomia 

constitucional das universidades e legal dos Ifets, bem como, no âmbito de cada uma 

dessas instituições de ensino superior (IES), de suas unidades de ensino, há muitas 

variações e considerável poder de direcionamento legítimo dos Editais, o que se pode 

efetuar plenamente dentro da lei e das normas regulamentares de cada IES. 

No entanto, em função dessa ampla discricionariedade administrativa 

– que não é arbitrariedade, pois segue os princípios constitucionais da Administração 

Pública –, não se pode atribuir aos concursos para o magistério superior público 

presunção de desvio, de culpa ou de manipulação ao arrepio das normas por parte 

das Comissões Examinadoras e dos dirigentes das linhas de pesquisa, departamentos 

e unidades de ensino. 

As ações mais frequentes do Ministério Público ou de candidatos que 

se consideram desfavorecidos contra concursos públicos para o magistério superior 

se concentram no desrespeito das normas que regem esses procedimentos. São 

casos de nomeações indevidas de Comissões Examinadoras, favorecimento evidente 

e materialmente comprovável de candidatos em detrimento de outros, desrespeito a 

procedimentos administrativos elementares – como a mudança de regras do Edital 

depois de já iniciadas as provas – e de quaisquer situações patentemente irregulares. 

Pode-se observar que, para anular situações como essas, se 

tomamos como exemplo o caso da norma da UFMG, basta aplicar o regulamento 
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interno destinado aos concursos docentes dessa instituição (ver Anexo). Há uma série 

de vedações e restrições para resguardar o máximo possível os princípios 

constitucionais da Administração Pública. Se a própria universidade que dispõe de 

regulamento o aplica rigidamente, pouco será alvo de ações judiciais. 

Há, ainda, Editais que exigem, para mitigar o grau de pessoalidade 

que as fases orais podem abrigar, a gravação sonora de todas as entrevistas, aulas e 

procedimentos que envolvam oralidade e pessoalidade, de modo que estes possam 

ser objeto de recurso administrativo e de eventual uso em ações judiciais consideradas 

pertinentes pelos impetrantes. Pode-se identificar, nesse sentido, que há um 

incremento de normas regulamentadoras e um esforço institucional crescente para 

que se possa aperfeiçoar os concursos docentes e evitar quaisquer irregularidades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As universidades públicas, se entendidas como tais – modernas e 

abarcando todos os campos de saber –, são recentes no Brasil. Um dos principais 

processos vividos pelas universidades brasileiras vincula-se à sua relação com a 

autonomia, em suas diversas facetas, tendo oscilado entre o reconhecimento legal 

mais amplo ou mais restrito. De todo modo, sempre houve certo grau de autonomia 

nas universidades brasileiras, sendo que a mais ampla foi conquistada por ocasião da 

Constituição Federal de 1988. 

A avaliação histórica da autonomia universitária e de sua relação com 

os concursos e processos seletivos docentes sugere que esses temas são 

consideravelmente imbricados. Em essência, deve-se obsevar que a autonomia 

administrativa das universidade foi uma faceta bastante presente ao longo do século 

XX. Desse modo, o recrutamento de pessoal docente sempre ficou bastante a cargo 

da discricionariedade administrativa das instituições de ensino superior. 

A relativa liberdade de proceder conforme seus próprios critérios 

internos permite às universidades públicas estabelecerem seus parâmetros internos 
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para lidar com a questão. Com o tempo, a legislação foi sendo aperfeiçoada para 

buscar, cada vez mais, a impessoalidade, a meritocracia e o potencial de contribuição 

científica dos candidatos. 

No entanto, por mais que as iniciativas de profissionalização 

progressiva do quadro docente universitário tenham sido bem-sucedidas ao longo do 

século XX, é inevitável que os concursos e processos seletivos sejam influenciados 

por aspectos diversos, entre os quais as disputas internas a cada campo do 

conhecimento, principalmente as epistemológicas e as ligadas às relações 

interpessoais. 

É necessário salientar que é impossível ser “neutro” em qualquer 

seleção profissional, seja na iniciativa privada ou no setor público. No conhecimento 

científico, também não há saberes “neutros”. O próprio estado da arte de cada área 

não é e nem pode ser “neutro”. Quando se se refere à “neutralidade”, não se remete 

necessariamente a posicionamentos “políticos”. Mesmo em discussões de caráter 

técnico-científico, nas hard sciences, por exemplo, há correntes de interpretação 

diferenciadas dos fenômenos, teorias múltiplas, ideias concorrentes, radicalmente 

rivais entre si, sem que isso envolva “ideologias” no sentido estrito do termo político. 

Em qualquer sociedade, época ou área do conhecimento, desde que 

surgiram as universidades no mundo, há disputas de poder entre os acadêmicos, as 

quais derivam diretamente do mérito do conhecimento. Tenha-se como exemplo 

histórico a disputa entre mendelianos e darwinistas nas ciências biológicas. Não se 

tratava de uma disputa “ideológica”, no sentido político do termo, mas havia, de fato 

uma disputa intestina em um campo do conhecimento. Não importando quem ou 

quando detinha “a razão”, é fato de que correntes teóricas distintas do conhecimento 

científico disputam os espaços institucionais correlatos para poderem se afirmar, 

pautar as agendas da área e obter novos espaços. 

Em qualquer ramo da ciência isso acontece. O ciência organiza-se, 

nesse sentido, em campos, que não são apenas áreas do saber, conhecimentos 

técnicos específicos, instrumentais e metodologias, bem como formulações teóricas 
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distintas. Esses campos constituem-se também em espaços institucionais, os quais 

interferem, nunca de modo “neutro”, no próprio desenvolvimento das ciências. 

Nos espaços institucionais, há disputas entre correntes diversas, as 

quais são muitas vezes menos “político-ideológicas” do que propriamente de controle 

de mecanismos administrativos, de poder de agenda, de acesso a financiamentos e 

de estabelecimento de redes de solidariedade. Pela característica das instituições de 

ensino superior, cada unidade de ensino – e, no interior delas, cada departamento e 

cada linha de pesquisa – tenderá a concentrar segmentos majoritários. 

O segmento majoritário de cada linha de pesquisa – ou de cada 

departamento e de cada unidade de ensino – buscará manter-se majoritário e 

reproduzir seu poder de agenda, de contatos institucionais e de influência na 

construção do conhecimento científico e dos saberes sociais dele decorrentes. 

Os concursos docentes são um instrumento poderoso para se 

reafirmar isso. Os novos quadros contratados tenderão a se agregar à visão da linha 

de pesquisa já predominante – seja ela “liberal”, “conservadora”, “marxista”, 

“mendeliana”, “darwinista”, “sociointeracionista”, “empreendedora”, “socialmente 

responsável”, “weberiana”, “estruturalista” ou qualquer outro rótulo (legítimo ou não) 

que se queira conferir. 

Pela própria estrutura das linhas de pesquisa, que reúnem uns poucos 

pesquisadores em cada unidade de ensino, os laços interpessoais são um elemento 

muito forte e privilegiam a tendência ao reforço das correntes teóricas e de 

pensamento já existentes – seja lá quais elas forem. Os concursos públicos docentes 

são decididos pelas unidades de ensino, em essência sob solicitação das linhas de 

pesquisa específica, referência pela qual costumam ser montados os Editais. Levando 

isso em consideração, fica claro que o poder de agenda das linhas de pesquisa 

condicionam, em grande medida, a admissão de novos quadros docentes. 

Um economista marxista dificilmente terá chance de concorrer com 

sucesso em um concurso para o magistério superior público que seja realizado em um 

Departamento de Economia em que predomine uma visão liberal, mesmo que domine 

com proficiência e brilhantismo todos os fundamentos e debates do pensamento 
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econômico liberal e até tenha produção científica condizente com o exigido. Um 

sociólogo ligado a correntes tradicionalistas católicas pode igualmente ter poucas 

chances em um Departamento de Sociologia que tenha linhas de pesquisa mais à 

esquerda. Da mesma forma seria impossível realizar um certame em Ciência Política 

sem se discutir Marx ou Adam Smith. 

Para que a discussão não fique restrita a posições políticas ou político-

ideológicas, um crítico às teorias de Einstein dificilmente terá chances de ser aprovado 

em um concurso demandado por uma linha de pesquisa de um Departamento que 

seja fiel seguidor dessas mesmas teorias. Um candidato da área de psicologia que 

tenha sua produção intelectual direcionada à linha comportamentalista tenderá a ter 

dificuldades em ser aprovado em um concurso com banca e a linha de pesquisa 

freudiana. Um matemático que seja especialista em etnomatemática pode ter severas 

dificuldades de ser aprovado em um Departamento de Matemática Pura, mesmo que 

tenha produção significativa e que seja brilhante na área do concurso. 

Isso ocorre não por haver qualquer tipo de “censura”, de 

“irregularidade” ou de “desvio de função” no Edital ou no procedimento de realização 

do concurso, mas simplesmente porque a estrutura dos concursos públicos docentes 

tem o potencial de reforçar o poder dos grupos já dominantes, tal como tende a ocorrer 

em qualquer estrutura institucional similar. 

Ademais, como o espaço institucional acadêmico é, conforme já 

mencionado, bastante restrito em termos numéricos (são poucas pessoas em cada 

linha de pesquisa), a capacidade dos pequenos grupos, organizados em campos – 

não importando quais as tendências teóricas, metodológicas, epistemológicas, 

políticas, ideológicas que representam –, de pautar as decisões administrativas 

acadêmicas tende a ser significativa. 

Por um lado, se isso parece negativo, também há aspectos positivos, 

pois o avanço do conhecimento científico não se dá, em regra, por saltos quânticos. 

Embora estes até ocorram, são raros. Predomina o incrementalismo e o lento acúmlo 

do saber científico para a garantia do progresso do conhecimento. Se cada área de 

investigação não tem a oportunidade, por meio de suas linhas de pesquisa específicas, 
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de aprofundar cada vez mais suas pesquisas em determinada direção, não há avanços 

técnico nem científico. 

Para além de questões epistemológicas – com todas as derivações 

mencionadas –, deve-se considerar que as linhas de pesquisa e as unidades de ensino 

constituem tecido social que, por ser numericamente pequeno, é pautado por fortes 

relações interpessoais. Por isso, pode haver rivalidades entre grupos de uma mesma 

corrente epistemológica. Em um concurso público, se há candidatos a docente com 

conhecimentos, mérito e habilitação similares, a banca examinadora tenderá a não 

escolher o candidato mais afinado com o grupo rival, mesmo que haja perfeita 

concordância metodológica, teórica e mesmo política e ideológica. 

Concursos para quaisquer cargos que disponham de uma única vaga 

(como é o mais comum para o caso do magistério superior, mas também ocorre, por 

vezes, para notários e em certas carreiras jurídicas) e que envolvam etapas com 

provas em que há peso significativo de entrevistas, provas orais ou situações de quase 

“enclausuramento” da banca por certo período são verdadeiros desafios para a 

Administração Pública. Por mais que sejam editadas normatizações mais rígidas, que 

sejam tomados procedimentos de segurança adicionais, as questões estruturantes 

dos concursos com esse perfil persistem. Esse é um aspecto fundamental: esses 

concursos têm lógica, dinamismo, meios e propósitos muito peculiares, com aspectos 

positivos e negativos. 

Experiência pregressa que pode ser observada é a do Concurso de 

Admissão à Carreira Diplomática, que é o ponto de partida para o ingresso no corpo 

de servidores do Ministério das Relações Exteriores (MRE). No passado, o concurso 

era caracterizado por provas orais, por exemplo. A partir de determinado momento, o 

Itamaraty considerou as etapas caracterizadas por excessiva pessoalidade, como era 

o caso da prova oral, e que acabavam por dificultar a garantia do princípio da 

impessoalidade da Administração Pública na seleção de candidatos. Tendo isso em 

vista, o referido concurso foi alterado, por decisão administrativa autônoma do MRE, 

eliminando-se as provas orais e remodelando a admissão de novos integrantes dessa 

carreira. 
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Embora seja um caso salutar para reflexão, é preciso ressaltar que o 

corpo de servidores do Itamaraty tem características distintas do corpo de servidores 

públicos que exercem a função do magistério superior. Enquanto o Concurso de 

Admissão à Carreira Diplomática tem histórico de disponibilizar ao menos mais de 

duas dezenas de vagas, os concursos docentes para as IES públicas oferecem, em 

regra, apenas uma vaga – ou em circunstâncias excepcionais, duas vagas – para os 

candidatos. 

Nesse sentido, há razões que justificam ainda a manutenção do 

modelo de concurso público de admissão para o magistério superior público, 

fundadas, entre outros aspectos, no interesse da Administração e na possibilidade de 

acúmulo ampliação de saberes em cada linha de pesquisa. Decerto que há aspectos 

que podem e devem ser aperfeiçoados, incidindo em determinadas fragilidades, 

muitas das quais sugeridas ao longo do presente Estudo. No entanto, é um debate 

que tem de ser pautado pela presença de vozes múltiplas e, sobretudo, na 

possibilidade de participação ativa da comunidade acadêmica. 
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ANEXO 

RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR Nº 02/2013, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2013 

Dispõe sobre a realização de concursos públicos para a 

Carreira de Magistério Superior, no âmbito da UFMG. 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso das 

atribuições que lhe confere o Estatuto da UFMG no inciso IV do artigo 13, considerando proposta 

aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em 07 de fevereiro de 2013, resolve: 

Art. 1º Estabelecer normas para a realização de Concursos Públicos para a Carreira de Magistério 

Superior pela UFMG, conforme anexo à presente Resolução. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução Complementar nº 02/2010, 

de 11/11/2010. 

Art. 3º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Informativo da 

UFMG, não se aplicando, contudo, a Concursos cujos editais já tenham sido publicados, os quais 

continuarão a ser regidos pelas Resoluções Complementares do Conselho Universitário nº 02/2010, 

de 11/11/2010, e nº 01/2013, de 14/01/2013. 

Professor Clélio Campolina Diniz 

Presidente do Conselho Universitário 

ANEXO À RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR Nº 02/2013, DE 07/02/2013 
 

NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA CARREIRA DE 
MAGISTÉRIO SUPERIOR, NO ÂMBITO DA UFMG 

CAPÍTULO I 

Da Admissão de Professores à Carreira de Magistério Superior 

Art. 1º O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira de Magistério Superior far-se-á 

mediante concurso público de provas e títulos, no nível inicial da Classe de Professor Auxiliar. 

Art. 2º Os requisitos de titulação para ingresso na Carreira de Magistério Superior serão definidos no 

Edital de Concurso. 

Art. 3º Para todos os efeitos desta Resolução, o disposto nas referências a Departamento, Câmara 

Departamental e Assembleia Departamental aplicam-se às estruturas consideradas equivalentes. 
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CAPÍTULO II 

Dos Procedimentos do Concurso 
SEÇÃO I 

Do Edital 

Art. 4º O Departamento com interesse na realização de concurso Público para provimento de cargos 

na carreira de Magistério Superior encaminhará à Comissão Permanente de Pessoal Docente-CPPD, 

por intermédio da Diretoria da Unidade, os editais correspondentes às vagas a serem providas, 

autorizadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE. 

§ 1º De cada um dos referidos editais deverão constar: 

I - o número de vagas, com a correspondente especificação da(s) área(s) de conhecimento; 

II - a indicação da Classe de Magistério e do Regime de Trabalho referentes a cada uma das vagas; 

III - o perfil desejado do candidato, de acordo com a área objeto do Concurso; 

IV - a definição do escopo do Seminário, quando for o caso; 

V - a especificação das provas do Concurso, consoante o determinado no art. 28 da presente 

Resolução; 

VI - a especificação da prova que terá caráter eliminatório, quando houver; 

VII - o prazo de inscrição, como estabelecido no art. 8º da presente Resolução; 

VIII - a forma e o local da inscrição; 

IX - o prazo para o início do Concurso, de acordo com o definido no art. 19 da presente Resolução; 

X - as características do Concurso, os requisitos de escolaridade dos candidatos, sua formação 

especializada e experiência profissional, bem como os critérios de aprovação e de desempate; 

XI - a documentação a ser apresentada pelo candidato, tanto no ato da inscrição como da posse, 

conforme regulamentado nos artigos 5º, 6º e 55 da presente Resolução; 

XII - o valor da remuneração do cargo, de acordo com a Retribuição por Titulação e o Regime de 

Trabalho definido; 

XIII - o valor da taxa de inscrição, bem como os critérios para a isenção de seu pagamento; 

XIV - o prazo de validade do Concurso, que será de até um ano, prorrogável por igual período, 

mediante solicitação da instância pertinente e pela autoridade competente; 

XV - os prazos para interposição de recurso, conforme disposto no Capítulo VI desta Resolução; 
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XVI - as normas que devem ser obedecidas, no caso de inscrição via Correios ou por meio eletrônico, 

nos termos do art. 5º desta Resolução, quando couber; 

XVII - o endereço da página eletrônica onde conste o programa integral e demais informações 

referentes ao Concurso. 

§ 2º A CPPD solicitará à Pró-Reitoria de Recursos Humanos-PRORH a publicação, no Diário Oficial 

da União-DOU, de cada um dos editais, após a autorização do Reitor. 

§ 3º Após a publicação dos editais no DOU, a PRORH providenciará, junto ao setor competente, a 

divulgação do Concurso na página eletrônica da UFMG, cabendo à Unidade divulgar em sua própria 

página. 

SEÇÃO II 

Da Inscrição 

Art. 5º A inscrição no Concurso deverá ser requerida ao Diretor da Unidade, obedecido o prazo 

previsto no edital, ocasião em que se lavrará o termo de Inscrição correspondente, a ser assinado 

pelo candidato ou seu bastante procurador e pelo Chefe da Secretaria da Unidade. 

§ 1º Será facultada à Unidade ou Departamento a possibilidade de inscrição via Correios, desde que 

sejam satisfeitas as seguintes condições: 

I - encaminhamento do requerimento e de toda a documentação relacionada no artigo 6º, para o 

endereço indicado no Edital, mediante Aviso de Recebimento-AR; 

II - somente serão considerados inscritos os candidatos cuja documentação seja recebida dentro do 

prazo previsto no Edital, não se responsabilizando a UFMG por eventuais atrasos ou extravio da 

documentação. 

§ 2º Será facultada à Unidade ou Departamento a possibilidade de inscrição por meio eletrônico, 

desde que sejam satisfeitas as condições dos incisos I e II do § 1º deste artigo. 

§ 3º No caso de inscrição pelo Correio, do Termo de Inscrição constarão a data de postagem, a data e 

o horário do recebimento da correspondência. 

§ 4º No caso de inscrição por meio eletrônico, a documentação impressa deverá chegar ao endereço 

indicado no Edital dentro do prazo de quinze dias corridos, contados a partir da data de encerramento 

das inscrições. 

Art. 6º No ato da inscrição em Concurso Público para a Classe de Professor Auxiliar do Magistério 

Superior, o candidato deverá apresentar: 

I - termo de requerimento de inscrição devidamente preenchido; 

II - sete cópias do curriculum vitae; 

III - sete exemplares do memorial, quando for o caso; 
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IV - tema do Seminário, quando for o caso; 

V - comprovação de quitação com o Serviço Militar, quando for o caso, e com a Justiça Eleitoral, 

dispensável no caso de candidatos estrangeiros; 

VI - comprovante do pagamento ou da isenção da taxa de inscrição; 

VII - comprovante de endereço para recebimento de correspondência; 

VIII - outros documentos especificados no edital. 

§ 1º Não havendo necessidade de etapa eliminatória, os candidatos terão o prazo de dez dias, 

contados da data imediatamente posterior ao dia do encerramento das inscrições, para apresentarem 

os documentos comprobatórios, relativos ao inciso II, em via única. 

§ 2º No caso de ser necessária a realização de etapa eliminatória, os documentos comprobatórios 

referidos no parágrafo anterior deverão ser apresentados, em via única, em até vinte e quatro horas 

após a divulgação da lista de classificados para as etapas subsequentes. 

§ 3º Os documentos comprobatórios relativos ao inciso II deverão ser apresentados em via única, com 

documentos numerados sequencialmente e, preferencialmente, na mesma sequência apresentada no 

curriculum vitae, até dez dias após a data final das inscrições previstas no Edital. 

Art. 7º Cada candidato inscrito receberá, juntamente com o Protocolo de Inscrição, cópia do edital e 

do programa integral do Concurso, bem como da presente Resolução e de outros documentos e 

demais informações considerados pertinentes pelo Diretor da Unidade. 

Parágrafo único. Serão enviados via postal ao candidato cuja inscrição for efetuada pelos Correios ou 

por meio eletrônico, no endereço informado à Unidade, o Protocolo de Inscrição e os demais 

documentos previstos no caput deste artigo, mediante Aviso de Recebimento-AR. 

Art. 8º O prazo de inscrição dos candidatos, nos Concursos da Carreira de Magistério Superior, será 

de trinta a cento e vinte dias. 

Parágrafo único. Esgotado o prazo de inscrição, será lavrado o correspondente termo de 

encerramento, do qual constará a relação nominal de todos os candidatos regularmente inscritos. 

Art. 9º O Diretor da Unidade, no prazo de cinco dias úteis, contados da data imediatamente posterior 

ao dia do encerramento das inscrições, decidirá sobre a aceitação de cada um dos requerimentos de 

inscrição e encaminhará os respectivos resultados ao departamento interessado no Concurso Público. 

§ 1º O candidato é responsável pela exatidão e veracidade de informações prestadas no ato da 

inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros, falhas ou omissões no preenchimento 

de qualquer campo necessário à inscrição. 

§ 2º A relação nominal do(s) candidato(s) inscrito(s) deverá ser afixada no local de inscrição e 

divulgada na página eletrônica da Unidade, bem como do Departamento, se houver. 
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SEÇÃO III 

Da Comissão Examinadora 

Art. 10. Os concursos Públicos para preenchimento de vagas de magistério Superior serão prestados 

perante Comissão Examinadora constituída de pessoas de alta qualificação científica, técnica ou 

artística. 

Art. 11. A Comissão Examinadora será composta por cinco membros efetivos e por, no mínimo, dois 

membros suplentes, que, quando integrantes da Classe de Magistério Superior, deverão ter titulação 

igual ou superior àquela exigida no Concurso, cabendo a indicação de seus membros à Câmara 

Departamental, sendo obrigatória a participação de, no mínimo, dois membros efetivos não 

pertencentes ao Departamento com interesse no preenchimento da vaga. 

§ 1º Os nomes das pessoas a que se refere o art. 10 deverão ser aprovados pelo órgão competente, 

em votação por escrutínio secreto, exigindo-se o mínimo de 2/3 (dois terços) dos votos dos membros 

do Colegiado, no prazo de quinze dias úteis, contados a partir do encerramento das inscrições. 

§ 2º Os nomes aprovados para composição da Comissão Examinadora deverão ser comunicados 

formalmente ao Diretor da Unidade, no prazo de um dia útil após a decisão do órgão competente. 

§ 3º Os integrantes de Comissão Examinadora vinculados à Instituição serão necessariamente 

substituídos por suplentes do quadro de pessoal da UFMG, mantendo-se a mesma equivalência em 

relação aos membros externos. 

§ 4º Os membros suplentes serão designados em ordem, ou seja, 1º suplente, 2º suplente e assim 

por diante, observado o disposto no § 3º deste artigo. 

§ 5º Para efeito do disposto nos incisos deste artigo, os professores inativos da UFMG serão 

considerados pertencentes ao quadro da Instituição. 

§ 6º No caso de impedimento de membro efetivo da Comissão Examinadora, proceder-se-á à sua 

substituição por membro suplente, obedecido o disposto no caput deste artigo e no parágrafo único do 

art. 12 desta Resolução. 

§ 7º Na hipótese de desistência de membro efetivo da Comissão Examinadora, antes do início do 

Concurso, se for impossível sua substituição por membro suplente, o órgão competente designará 

novo membro efetivo, obedecido o disposto neste artigo. 

§ 8º Na ocorrência de impedimento à participação de um dos membros da Comissão Examinadora, 

sua substituição será determinada pelo Diretor da Unidade, mediante portaria, no prazo de cinco dias 

úteis após a decisão do Órgão Colegiado competente. 

Art. 12. O Diretor da Unidade expedirá portaria, designando os membros da Comissão Examinadora 

escolhidos pelo Órgão Colegiado competente, no prazo de dois dias úteis, contados a partir da data 

da comunicação formal encaminhada pelo órgão colegiado competente. 

Parágrafo único. A Portaria de designação da Comissão Examinadora deverá ser afixada no local de 

inscrição e divulgada na página eletrônica da Unidade e do Departamento, se houver. 
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Art. 13. Na composição da Comissão Examinadora, é vedada a indicação de membros que: 

I - seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim do candidato, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau; 

II - esteja litigando judicial ou administrativamente com o candidato ou seu cônjuge ou companheiro; 

III - tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum candidato, ou seu cônjuge, companheiro, 

parentes e afins, até o terceiro grau. 

Art. 14. O candidato poderá requerer ao Diretor da Unidade a impugnação de membro da Comissão 

Examinadora, no prazo de cinco dias, contados a partir da divulgação de sua composição, alegando 

algum dos motivos expressos no art. 13, desde que sua fundamentação seja devidamente 

comprovada. 

§ 1º A orientação de Mestrado ou Doutorado ou autoria de trabalho científico entre algum candidato e 

membro da Comissão Examinadora, poderá constituir fundamento para a impugnação, desde que tais 

vínculos tenham ocorrido nos últimos dois anos e deles decorra situação que induza suspeição. 

§ 2º O Diretor, ouvido no prazo de dois dias úteis o membro da Comissão Examinadora contra o qual 

foi requerida a impugnação, decidirá no prazo de três dias úteis sobre o requerimento e, no caso de 

decisão favorável ao pedido, providenciará a substituição por membro suplente, nos termos do art. 12. 

Art. 15. O membro convidado a integrar Comissão Examinadora que incorrer em impedimento deve 

comunicar o fato à Direção da Unidade. 

Art. 16. Após o início do concurso, a substituição de membro efetivo da Comissão Examinadora só 

poderá ocorrer caso sejam observadas, simultaneamente, as seguintes condições: 

I - substituição de membro efetivo exclusivamente por membro suplente; 

II - julgamento de todos os candidatos pelo mesmo examinador, numa mesma prova. 

Art. 17. A Comissão Examinadora contará com o apoio de infraestrutura da Secretaria do 

Departamento responsável pelo Concurso. 

Art. 18. O Secretário da Comissão Examinadora lavrará ata de cada prova e sessão do Concurso, as 

quais serão assinadas por todos os membros da referida Comissão. 

SEÇÃO IV 

Da Instalação do Concurso 

Art. 19. Os concursos para a Classe de Professor Auxiliar da Carreira de magistério Superior terão 

início no prazo de trinta a noventa dias, contados a partir da data de encerramento das inscrições. 

Art. 20. Os candidatos serão convocados para a realização das provas, pessoalmente e por edital, a 

ser afixado em quadro de avisos da Unidade interessada, com antecedência mínima de quinze dias. 
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§ 1º Será encaminhada a cada um dos candidatos inscritos, juntamente com a convocação pessoal, 

cópia da Portaria do Diretor da Unidade, designando os membros da Comissão Examinadora, cujos 

nomes serão previamente divulgados, como determinado no parágrafo único do art. 12 desta 

Resolução, bem como cópia de eventual portaria em que se especifiquem alterações na composição 

da referida Comissão. 

§ 2º Considera-se convocação pessoal a que for encaminhada, com comprovante de postagem, para 

o endereço fornecido pelo candidato, no ato da inscrição. 

Art. 21. O concurso será iniciado mediante sessão pública de instalação da Comissão Examinadora, 

presidida pelo Chefe do Departamento ou autoridade pertinente. 

§ 1º Na sessão de instalação, a Comissão Examinadora: 

I - escolherá seu Presidente, o qual escolherá o seu secretário, dentre os membros que a compõem; 

II - apurará a presença dos candidatos em lista própria, mediante coleta de assinaturas; 

III - coletará dos candidatos assinatura de declaração de concordância com todos os atos e 

procedimentos realizados até o momento; 

IV - sorteará a ordem de participação dos candidatos nas provas, cuja realização não seja simultânea, 

ressalvado o disposto no art. 34 desta Resolução. 

§ 2º O não comparecimento do candidato na sessão de abertura determinará sua eliminação do 

Concurso. 

Art. 22. Após instalada, a Comissão Examinadora estabelecerá o cronograma, o tempo destinado a 

cada prova, a ordem das provas, fixando o dia, a hora e o local de sua realização, e divulgará tais 

informações na entrada do local da instalação, disponível ao conhecimento do público. 

Art. 23. Serão públicas as sessões de realização de prova didática, de arguição de memorial, de 

Arguição Oral, de apresentação de seminário e de apuração final do resultado do Concurso. 

§ 1º As sessões públicas de realização de prova didática, de arguição de memorial, de Arguição Oral 

e de apresentação de seminário serão gravadas. 

§ 2º É vedado ao candidato assistir à realização das provas dos demais candidatos. 

Art. 24. O início do Concurso poderá ser adiado por motivo de força maior pela autoridade 

competente. 

§ 1º O adiamento poderá ser por até sessenta dias, contados a partir da data prevista para seu início. 

§ 2º Caso o Concurso não se inicie no prazo de até sessenta dias, será considerado automaticamente 

cancelado. 

Art. 25. No caso de já instalado, conforme disposto no art. 21, o Concurso poderá ser suspenso, por 

motivo de força maior, pela Comissão Examinadora. 
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§ 1º A suspensão poderá ser por até sessenta dias, contados a partir da data de sua interrupção. 

§ 2º Durante a suspensão todos os atos até então praticados serão considerados válidos. 

§ 3º Caso o Concurso não se reinicie no prazo de até sessenta dias, será considerado 

automaticamente cancelado. 

Art. 26. Caso o Concurso seja cancelado, todos os atos praticados serão automaticamente 

considerados inválidos, exceto a inscrição dos candidatos. 

§ 1º No caso de cancelamento, fica vedada a inclusão de novos documentos e a inscrição de novos 

candidatos. 

§ 2º Nova Comissão Examinadora será constituída, podendo ser mantidos parcial ou integralmente os 

membros da Comissão original, sendo reiniciados todos os procedimentos previstos. 

§ 3º Os candidatos serão novamente convocados pela autoridade competente para a realização das 

provas, pessoalmente e por edital a ser afixado em quadro de avisos da Unidade, com antecedência 

mínima de quinze dias, conforme determinado nos artigos 20 e 27 da presente Resolução. 

Art. 27. O adiamento ou a suspensão ou o cancelamento do Concurso será informado a cada um dos 

candidatos, por escrito e mediante recibo, pela autoridade competente. 

CAPÍTULO III 

Dos Itens de Julgamento 

Art. 28. São os seguintes os itens de julgamento, nos Concursos para a Classe de Professor Auxiliar 

da Carreira de Magistério Superior: 

a) Prova de Títulos; 

b) duas outras provas, escolhidas entre Prova Escrita, Prova Didática, Apresentação de Seminário, 

Arguição de Memorial ou Prova Prática, a critério da Câmara Departamental. 

Parágrafo único. A prova escrita, a critério da Câmara Departamental, poderá ter caráter eliminatório, 

caso em que: 

I - precederá as demais provas; 

II - serão considerados convocados para participar das provas subsequentes apenas os candidatos 

aprovados na Prova Escrita, observado o disposto no art. 33 desta Resolução. 

Art. 29. O candidato que não comparecer a qualquer uma das provas ou sessões para as quais for 

convocado, nos dias, horários e locais estabelecidos pela Comissão Examinadora, será 

automaticamente eliminado do Concurso. 
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SEÇÃO I 

Da Prova de Títulos 

Art. 30. A prova de títulos será avaliada segundo os critérios de análise de cada quesito, 

apresentados na tabela, única para a UFMG, independentemente da área de conhecimento ou da 

Classe de Magistério da vaga submetida a Concurso Público. 

Tabela dos valores, superior e inferior, da pontuação-máxima atribuível na 
avaliação de cada um dos quesitos da Prova de Títulos 
 

Quesitos Faixas de pontuação-limite 

Títulos acadêmicos De 10 a 40 

Experiência docente De 15 a 40 

Produção científica, técnica, artística e cultural na área De 20 a 40 

Administração acadêmica / experiência profissional não docente De 10 a 40 

Distinções De 00 a 10 

§ 1º A Câmara Departamental estipulará o valor máximo de pontos para cada um dos quesitos a 

serem avaliados na Prova de Títulos, respeitando a respectiva faixa de pontuação-limite, estabelecida 

na presente Resolução, e o total de cem pontos. 

§ 2º O valor máximo de pontos para cada um dos quesitos poderá ser estabelecido a cada Concurso, 

a critério da Câmara Departamental. 

§ 3º Os critérios de análise de cada quesito serão definidos pela Comissão Examinadora. 

§ 4º O valor máximo estabelecido para cada quesito será divulgado antes do início das inscrições na 

página eletrônica da Unidade e do Departamento responsável pelo Concurso, se houver, e será 

entregue aos candidatos, no ato da inscrição. 

§ 5º A Comissão Examinadora do Concurso divulgará a todos os candidatos, antes do início da 

avaliação da Prova de Títulos, a Tabela de Pontuação-Limite, contendo o detalhamento dos critérios 

de análise de cada quesito e sua respectiva pontuação, respeitados os valores máximos de cada um, 

estabelecidos pela Câmara Departamental. 

§ 6º A Comissão Examinadora atribuirá a nota final obtida na Prova de Títulos a cada candidato, 

numa escala de zero a cem, detalhando a pontuação atribuída a cada quesito, respeitada a 

pontuação limite de cada um, observado o disposto no art. 41 desta Resolução. 

§ 7º A critério da Câmara Departamental, poderão ser incluídas, entre os itens de julgamento, a 

análise e a avaliação de portfólio apresentado pelo candidato, no ato da inscrição. 
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SEÇÃO II 

Da Prova Escrita 

Art. 31. A prova escrita constará de questão(ões) proposta(s) pela Comissão Examinadora, com base 

no programa do Concurso, e será realizada simultaneamente por todos os candidatos. 

Art. 32. A prova escrita terá duração máxima de cinco horas, sendo a primeira hora destinada à 

consulta bibliográfica. 

§ 1º Será facultada aos candidatos a utilização das próprias anotações, feitas durante o período de 

consulta e rubricadas pelo Presidente da Comissão Examinadora, as quais serão necessariamente 

anexadas à Prova, como condição para que não seja anulada. 

§ 2º A critério da Comissão Examinadora, poderá ser realizada uma sessão pública de leitura da 

prova escrita. 

Art. 33. Quando a Prova Escrita for eliminatória: 

I - será eliminado o candidato que não obtiver o aproveitamento mínimo de 70%; 

II - serão considerados convocados a participar das provas subsequentes os candidatos classificados 

na proporção de até cinco vezes o número de vagas oferecidas no Concurso, exceto em caso de 

oferta de uma única vaga, situação em que serão convocados até dez candidatos. 

§ 1º A lista nominal dos aprovados na Prova Escrita e classificados para as etapas seguintes será 

afixada no local de inscrição e divulgada na página eletrônica da Unidade/Departamento. 

§ 2º Em caso de empate na última classificação, serão considerados convocados todos os candidatos 

nessa situação. 

§ 3º O aproveitamento mínimo a que se refere o inciso I deste artigo deve ser apurado pela média das 

notas atribuídas pelos membros da Comissão Examinadora. 

SEÇÃO III 

Da Prova Didática 

Art. 34. A prova didática consistirá em aula sobre ponto contido em lista organizada pela Comissão 

Examinadora, com base no programa do Concurso, a ser sorteado pelo menos vinte e quatro horas 

antes do início da prova, à qual se seguirá uma arguição oral pela referida Comissão. 

§ 1º A Comissão Examinadora poderá agrupar os candidatos, a seu critério, para fins de sorteio de 

ponto e de realização da prova didática. 

§ 2º O agrupamento previsto no parágrafo anterior deverá garantir a todos os candidatos, pelo menos, 

o tempo previsto no caput deste artigo, para preparo da prova didática. 

§ 3º O agrupamento previsto no parágrafo anterior deverá garantir que todos os candidatos estejam 

no local das provas no horário indicado para o início da primeira aula. 
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§ 4º A ordem de apresentação será feita mediante sorteio na presença de todos os candidatos, 

comprovado por assinatura em lista de presença, no horário indicado para a primeira aula. 

Art. 35. Na Prova Didática serão garantidos ao candidato cinquenta minutos para a exposição do 

tema. 

§ 1º Após a exposição oral do tema, a Comissão Examinadora arguirá o candidato pelo tempo 

estabelecido no cronograma. 

§ 2º O descumprimento dos prazos previstos no caput e no § 1º deste artigo não acarretará, por si só, 

a anulação da Prova nem a desclassificação do candidato. 

§ 3º A Comissão Examinadora avaliará na Prova Didática, tanto o domínio pelo candidato do tema 

sorteado quanto sua capacidade de organização e exposição das ideias, no espaço de tempo 

garantido. 

§ 4º A Prova Didática será avaliada de acordo com os critérios definidos pela Comissão Examinadora. 

SEÇÃO IV 

Da Arguição de Memorial 

Art. 36. A arguição de memorial consistirá em uma exposição escrita e oral pelo candidato, orientada 

por uma perspectiva crítico-analítica, sobre as atividades por ele desenvolvidas, que deverá conter 

todos os aspectos significativos de sua trajetória profissional ou acadêmica, podendo ser 

complementada, quando couber, por outros meios de expressão. 

§ 1º O memorial deverá: 

I - apresentar, de maneira organizada, a contribuição do candidato para cada uma das áreas em que 

sua atuação profissional ou acadêmica tenha sido relevante; 

II - estabelecer os pressupostos teóricos e os marcos conceituais dessa atuação; 

III - discutir os resultados alcançados; 

IV - sistematizar a importância da contribuição realizada; 

V - identificar os possíveis desdobramentos e as consequências dessa contribuição. 

§ 2º O candidato apresentará oralmente os aspectos que julgar mais relevantes em seu memorial à 

Comissão Examinadora que o arguirá, e avaliará: 

I - a metodologia utilizada; 

II - o domínio dos temas e ideias que tenham dado sustentação aos trabalhos desenvolvidos, com 

ênfase em sua contribuição para a área de conhecimento objeto do Concurso; 

III - a contemporaneidade, extensão, profundidade e evolução dos conhecimentos do candidato na 

área objeto do Concurso; 
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IV - a pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas utilizadas; 

V - a relevância das atividades realizadas, bem como a contribuição científica, técnica ou artística do 

candidato para a área de conhecimento considerada; 

VI - as experiências que revelem liderança acadêmica; 

VII - a participação em programas de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como em atividades de 

administração universitária. 

§ 3º A avaliação da Arguição de Memorial será realizada de acordo com os critérios definidos pela 

Comissão Examinadora para os quesitos relacionados nos incisos do § 2º deste artigo. 

Art. 37. Na Arguição de Memorial será garantido ao candidato cinquenta minutos para a exposição do 

tema. 

§ 1º Após a exposição oral do tema, a Comissão Examinadora arguirá o candidato pelo tempo 

estabelecido no cronograma. 

§ 2º O descumprimento dos prazos previstos no caput e no § 1º deste artigo não acarretará, por si só, 

a anulação da Prova nem a desclassificação do candidato. 

SEÇÃO V 

Da Apresentação de Seminário 

Art. 38. A apresentação de seminário consistirá em exposição oral pelo candidato sobre o tema 

informado no ato da inscrição, dentro do escopo definido pelo Edital, à qual se seguirá uma arguição 

pela Comissão Examinadora. 

§ 1º Na apresentação de seminário, a Comissão Examinadora avaliará: 

I - o domínio e o aprofundamento do tema; 

II - a atualização dos conhecimentos do candidato sobre o tema; 

III - a relevância científica, técnica ou artística do tema; 

IV - a capacidade do candidato de organizar e expor suas ideias com objetividade, rigor lógico e 

espírito crítico. 

§ 2º A Apresentação de Seminário será avaliada de acordo com os critérios definidos pela Comissão 

Examinadora para os quesitos relacionados nos incisos do § 1º deste artigo. 

Art. 39. Na apresentação de Seminário, o candidato, a seu critério, poderá utilizar até cinquenta 

minutos para a exposição do tema. 

§ 1º Após a exposição oral do tema, a Comissão Examinadora arguirá o candidato, pelo tempo 

estabelecido no cronograma. 
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§ 2º O descumprimento dos prazos previstos no caput e no § 1º deste artigo não acarretará, por si só, 

a anulação da Prova nem a desclassificação do candidato. 

SEÇÃO VI 

Da Prova Prática 
Art. 40. A prova prática será realizada segundo critérios definidos pela Câmara Departamental, que 

levará em conta a natureza e as peculiaridades da matéria em Concurso, indicando os instrumentos, 

aparelhos ou as técnicas a serem utilizadas, bem como a metodologia de aferição para avaliação dos 

candidatos. 

§ 1º A duração da Prova Prática, sua natureza, e a indicação dos aparelhos ou das técnicas a serem 

utilizadas, bem como da metodologia de aferição para avaliação dos candidatos serão fixadas no 

Edital do Concurso, conforme determinação da Câmara Departamental. 

§ 2º A inobservância do prazo definido pela Câmara Departamental não acarretará, por si só, a 

anulação da prova nem a desclassificação do candidato. 

CAPÍTULO IV 

Do Julgamento 
SEÇÃO I 

Da Atribuição de Notas 

Art. 41. Cada examinador, individualmente, atribuirá a cada um dos candidatos, em cada prova do 

Concurso, uma nota em número inteiro, observada a escala de zero a cem pontos. 

Parágrafo único. Sempre que julgar necessário, a Comissão Examinadora poderá reunir-se para 

estabelecer critérios de uniformização do julgamento e de atribuição de notas. 

Art. 42. Após a atribuição de notas aos candidatos, em todas as provas previstas para o Concurso, 

cada um dos examinadores deverá: 

I - dar peso um às notas de todas as provas realizadas; 

II - calcular a nota final de cada um dos candidatos, mediante a extração das médias das notas 

atribuídas a cada um deles; 

III - classificar os candidatos pela sequência decrescente das médias apuradas; 

IV - colocar em envelopes individuais, que deverão ser lacrados e rubricados, as tabelas que 

contenham as notas, as médias e lista contendo a classificação de cada um dos candidatos, como 

previsto nos incisos anteriores. 

§ 1º As médias serão calculadas até a casa dos centésimos, desprezando-se o algarismo de ordem 

centesimal, caso ele seja inferior a cinco, e aumentando-o para o número subsequente, se for igual ou 

superior a cinco. 
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§ 2º Ocorrendo empate, o desempate se dará, sucessivamente, pela nota atribuída pelos 

Examinadores, em cada prova, nesta ordem: 

a) Prova Didática ou Apresentação de Seminário ou Prova Prática ou Arguição de Memorial; 

b) Prova de Títulos; 

c) Prova Escrita. 

SEÇÃO II 

Da Apuração do Resultado 

Art. 43. a apuração do resultado do concurso será realizada em sessão pública. 

§ 1º Os envelopes lacrados, contendo as notas de cada um dos examinadores, serão abertos, um a 

um, pelo Presidente da Comissão Examinadora, que lerá, em voz alta, o nome do examinador, o 

nome do candidato, a identificação da prova, a nota atribuída e a classificação obtida pelo candidato. 

§ 2º O Secretário da Comissão Examinadora anotará, em local visível a todos os presentes, as notas 

lidas pelo Presidente. 

§ 3º Concluída a leitura das notas, o Presidente da Comissão Examinadora verificará quais 

candidatos obtiveram, de três ou mais examinadores, a média igual ou superior a setenta pontos, que 

serão considerados aprovados, enquanto os demais serão considerados reprovados. 

Art. 44. Os candidatos aprovados serão classificados da seguinte forma: 

I - cada Examinador fará uma lista dos candidatos aprovados, em ordem decrescente de suas 

respectivas médias, considerados os critérios de desempate de acordo com art. 42, § 2º desta 

Resolução, quando for o caso; 

II - para cada Examinador, será considerado indicado aquele candidato que constar do topo de sua 

lista; 

III - ficará classificado em primeiro lugar o candidato indicado pelo maior número de Examinadores; 

IV - retirado das listas o candidato classificado em primeiro lugar, será classificado em segundo lugar 

o candidato que alcançar o maior número de posições no topo das listas dos Examinadores, dentre os 

candidatos remanescentes; 

V - o mesmo procedimento acima será usado sucessivamente para todas as classificações, até o 

último candidato aprovado. 

§ 1º Ocorrendo empate, o desempate se fará pela média aritmética simples das notas finais atribuídas 

a cada um dos candidatos pelos examinadores. 

§ 2º Persistindo o empate, o desempate se dará, sucessivamente, pela média aritmética das notas 

atribuídas pelos examinadores em cada prova, observado o disposto no art. 42. 
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§ 3º Para o cálculo das médias aritméticas, será observado o disposto no art. 42 desta Resolução. 

§ 4º Persistindo o empate, o desempate será decidido por meio de sorteio, a ser realizado 

publicamente, ainda durante a sessão de apuração final do resultado do Concurso. 

Art. 45. Após a promulgação do resultado, será elaborado o parecer final da Comissão Examinadora, 

que conterá, obrigatoriamente: 

I - os quadros de notas e médias atribuídas pelos Examinadores, individualmente, a cada candidato, 

com a identificação nominal de todos os concorrentes e dos examinadores; 

II - a relação nominal dos candidatos aprovados; 

III - o(s) nome(s) do(s) candidato(s) indicado(s) para assumir a(s) vaga(s) em Concurso; 

Parágrafo único. O Parecer Final da Comissão Examinadora deverá registrar a justificativa de cada 

um de seus componentes, para as notas atribuídas aos candidatos, avaliados individualmente. 

Art. 46. O Secretário da Comissão Examinadora lavrará ata de cada prova e sessão do Concurso, as 

quais serão assinadas por todos os membros da referida Comissão. 

Parágrafo único. Concluídos os trabalhos e lavradas as atas, a Comissão Examinadora divulgará os 

resultados em sessão pública final, em horário e data que serão comunicados aos candidatos, 

durante a realização do Concurso. 

CAPÍTULO V 

Da Homologação do Resultado 

Art. 47. O parecer final da Comissão Examinadora, com o resultado final do Concurso, será 

submetido, findo o prazo de recurso, à consideração da Câmara Departamental. 

§ 1º A Câmara Departamental apreciará e homologará o parecer final da Comissão Examinadora, 

salvo na hipótese de verificação da inobservância dos preceitos estabelecidos em Lei, no Estatuto e 

no Regimento Geral da UFMG, ou na presente Resolução. 

§ 2º Caracterizada a hipótese de ilegalidade mencionada no parágrafo anterior, o Órgão Colegiado 

competente determinará a anulação total ou parcial do Concurso e indicará, em parecer 

fundamentado, os motivos que justificaram tal decisão. 

§ 3º Caso a Câmara Departamental não aprecie o parecer final da Comissão Examinadora, no prazo-

limite de quinze dias, a matéria será submetida à consideração do Órgão imediatamente superior, no 

prazo máximo de trinta dias. 

Art. 48. Quando não houver a homologação do resultado o Órgão Colegiado deverá fundamentar sua 

decisão e determinar a anulação total ou parcial do Concurso. 

Parágrafo único. No caso de anulação parcial o Órgão Colegiado determinará o(s) ato(s) que 

deverá(ão) ser repetido(s). 
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Art. 49. Decorridos dez dias da homologação do parecer Final da Comissão Examinadora, não 

havendo pedido de reconsideração ou interposição de recurso recebido com efeito suspensivo, o 

Diretor da Unidade encaminhará à Pró-Reitoria de Recursos Humanos o citado Parecer e as atas 

relativas às provas e sessões do concurso, bem como cópia do edital do Concurso e da ata da 

reunião do Órgão Colegiado em que houve a homologação do resultado final do Concurso. 

Art. 50. Toda a documentação referente ao Concurso será arquivada no Departamento, pelo prazo 

mínimo de cinco anos. 

CAPÍTULO VI 

Dos Recursos 

Art. 51. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra qualquer ato praticado por 

autoridade ou Órgão competente, por estrita arguição de ilegalidade. 

Art. 52. Os recursos serão apresentados à Congregação, em última instância, contra a homologação 

ou a anulação total ou parcial do Concurso, no prazo de dez dias, contados a partir de sua divulgação 

oficial por Edital afixado em local público e visível ou por publicação em órgão de comunicação, 

interno ou externo à Universidade. 

§ 1º O Diretor da Unidade deverá cientificar os demais candidatos do respectivo concurso sobre a 

interposição de recurso, disponibilizar, para consulta, o inteiro teor da documentação apresentada 

pelo recursante, e solicitar que, caso queiram, se manifestem no prazo de dez dias, apresentando 

suas alegações. 

§ 2º A decisão do órgão competente deverá ser precedida por exame e parecer de relator(es) 

indicado(s) pela autoridade ou órgão competente. 

Art. 53. A autoridade que preside o Órgão a que for apresentado o pedido de reconsideração ou de 

interposição de recurso decidirá, em exame preliminar, sobre os requisitos de sua admissibilidade. 

§ 1º O pedido de reconsideração e a interposição de recurso somente serão recebidos: 

I - por escrito; 

II - dentro do prazo; 

III - pelo órgão competente; 

IV - por quem seja legitimado; 

V - pessoalmente, mediante protocolo. 

§ 2º O pedido deve ser protocolizado perante a autoridade ou órgão contra o qual se interpõe o 

recurso ou o pedido de reconsideração. 

§ 3º Na hipótese de sua admissibilidade, o pedido de reconsideração ou o recurso será julgado, 

observado o disposto no art. 126 do Regimento Geral da UFMG. 
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CAPÍTULO VII 

Da Nomeação e posse 

Art. 54. A nomeação do(s) candidato(s) aprovado(s) ocorrerá em caráter efetivo, nos termos da 

legislação vigente. 

Art. 55. A efetivação da posse dependerá do atendimento aos seguintes requisitos pelo(s) 

candidato(s) aprovado(s): 

I - comprovação dos graus acadêmicos obtidos; 

II - apresentação de declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio pessoal; 

III - declaração quanto ao exercício, ou não, de outro cargo, emprego ou função públicos; 

IV - prévia inspeção médica oficial; 

V - comprovação, quando for o caso, de obtenção da nacionalidade brasileira ou do Visto 

Permanente; 

VI - comprovação de quitação com o Serviço Militar, quando for o caso, e com a Justiça Eleitoral, 

dispensável no caso de estrangeiro; 

VII - assinatura do Termo de Posse. 

§ 1º Em se tratando de título obtido em instituição estrangeira, será suficiente a comprovação de seu 

reconhecimento ou revalidação pela UFMG. 

§ 2º O reconhecimento ou revalidação obedecerão às normas estabelecidas pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

§ 3º O candidato estrangeiro deverá ser cientificado de que, no ato da posse, deverá apresentar 

documento comprobatório de obtenção da nacionalidade brasileira ou do visto permanente. 

Art. 56. A posse do(s) candidato(s) aprovado(s) deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, 

contados da data da publicação do ato de seu provimento no Diário Oficial da União-DOU. 

Art. 57. O(s) candidato(s) aprovado(s), depois de empossado(s) em cargo público, deverá(ão) entrar 

em exercício no prazo máximo de quinze dias, contados da data da posse. 

CAPÍTULO VIII 

Das Competências 

Art. 58. Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE, nos termos do Regimento 

Geral da UFMG, alocar às Unidades/Departamentos acadêmicos, as vagas a serem providas 

mediante a realização de Concursos para a Carreira de Magistério Superior. 
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Parágrafo único. Para o processo de alocação de vagas, o CEPE ouvirá a Comissão Permanente de 

Pessoal Docente-CPPD. 

Art. 59. Compete à Congregação da Unidade decidir sobre os recursos que lhe forem submetidos, 

interpostos contra atos praticados em Concursos ou contra a deliberação da Câmara Departamental 

sobre o Parecer Final de Comissão Examinadora. 

Art. 60. Compete à Câmara Departamental: 

I - indicar os membros que comporão a Comissão Examinadora; 

II - fixar os prazos de inscrição e de início de Concurso; 

III - apreciar o parecer final da Comissão Examinadora e homologá-lo, ou rejeitá-lo; 

IV - decidir sobre os pedidos de reconsideração que lhe forem encaminhados, interpostos contra atos 

praticados em Concursos ou contra o Parecer Final de Comissão Examinadora; 

V - determinar a prorrogação do prazo de validade de Concursos. 

Art. 61. Compete ao Chefe do Departamento: 

I - solicitar à Diretoria da Unidade a abertura dos editais de concurso, como previsto no art. 4º da 

presente Resolução; 

II - formular convite a docentes para integrarem Comissão Examinadora; 

III - solicitar à Diretoria da Unidade expedição de Portaria com indicação da composição da Comissão 

Examinadora do Concurso; 

IV - estabelecer a data de início das provas de Concursos, obedecido ao disposto nesta Resolução; 

V - determinar o dia, a hora e o local para a sessão de instalação da Comissão Examinadora, bem 

como colocar à sua disposição as instalações físicas, os equipamentos e o apoio administrativo 

necessários à realização do Concurso; 

VI - presidir a sessão de instalação de Concursos para Professor Auxiliar. 

Art. 62. Compete à Pró-Reitoria de Recursos Humanos-PRORH: 

I - elaborar os editais de Concurso e os editais de homologação dos resultados; 

II - providenciar junto ao setor competente a publicação integral dos mencionados Editais no Diário 

Oficial da União-DOU e a divulgação do Concurso na página eletrônica da UFMG; 

III - tomar as providências necessárias para a nomeação e a posse do(s) candidato(s) aprovado(s); 

IV - providenciar a publicação de prorrogação da validade de Concurso, quando solicitada pela 

autoridade competente. 
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Art. 63. Compete ao Diretor da Unidade: 

I - solicitar a abertura dos editais de concurso, como previsto no art. 4º da presente Resolução; 

II - apreciar os Requerimentos de Inscrição em Concursos e manifestar-se conclusivamente a seu 

respeito; 

III - determinar os documentos cujas cópias deverão ser entregues aos candidatos e à Comissão 

Examinadora, obedecido o disposto nesta Resolução; 

IV - baixar portaria, designando os membros da Comissão Examinadora escolhidos pelo Órgão 

competente, bem como proceder à sua eventual substituição; 

V - decidir sobre adiamento de Concursos antes do início das provas; 

VI - solicitar à Pró-Reitoria de Recursos Humanos a publicação da homologação do resultado final do 

Concurso, assim como dos atos de nomeação e posse dos candidatos aprovados, dentro do limite de 

vagas estabelecido no Edital. 

Parágrafo único. No caso de estar prevista no Edital área de conhecimento correlata ou afim, caberá 

exclusivamente à Comissão Examinadora julgar se o candidato preenche tal exigência após 

realizadas as provas pertinentes. 

Art. 64. Cabe à Secretaria da Unidade: 

I - fornecer o Protocolo de Inscrição a todos os candidatos inscritos; 

II - lavrar o termo de inscrição de todos os candidatos; 

III - lavrar o termo de encerramento das inscrições, do qual deverá constar a relação nominal de todos 

os candidatos inscritos; 

IV - fornecer contrarrecibo aos candidatos, no ato de inscrição, cópia do edital do concurso e do 

programa correspondente, cópia desta Resolução e de outros documentos que o Diretor da Unidade 

considerar pertinentes; 

V - numerar e rubricar todas as páginas da documentação entregue pelos candidatos, inclusive 

comprovantes de títulos; 

VI - preparar o termo de recebimento da documentação - em que deverão ser discriminados todos os 

documentos entregues pelos candidatos inscritos e registrado o número de páginas de cada um -, o 

qual será assinado pelo Secretário da Unidade e pelo candidato, em duas vias, uma das quais ficará 

arquivada na Secretaria da Unidade; 

VII - enviar a cada membro da Comissão Examinadora, pelo menos quinze dias antes do início do 

Concurso: 

a) o curriculum vitae de cada um dos candidatos inscritos; 
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b) um exemplar de cada um dos memoriais apresentados; 

c) o tema de cada um dos seminários propostos; 

d) uma cópia do edital do concurso e do programa correspondente; 

e) uma cópia da presente Resolução e dos demais documentos considerados pertinentes pelo Diretor 

da Unidade. 

VIII - convocar os candidatos para as provas do Concurso, nos termos do art. 20 desta Resolução. 

Art. 65. Compete à Comissão Examinadora: 

I - sortear a ordem de participação dos candidatos nas provas cuja realização não for simultânea; 

II - escolher, entre os membros componentes da Comissão Examinadora, seu Presidente, que, do 

mesmo modo, designará seu Secretário; 

III - determinar a suspensão do Concurso, nos casos previstos nos artigos 24 e 25 desta Resolução e 

fixar a data e o horário do seu reinício; 

IV - informar aos candidatos, por escrito e mediante contrarrecibo, decisão tomada sobre eventual 

adiamento ou suspensão do Concurso, de comum acordo com a autoridade que o convocou; 

V - estabelecer a ordem das provas que o compõem e fixar o dia, a hora e o local de sua realização; 

VI - julgar os itens do Concurso, segundo as determinações do Edital e da presente Resolução; 

VII - determinar que o Secretário da Comissão Examinadora lavre a ata de cada uma das provas e 

sessões do Concurso, as quais deverão ser aprovadas e assinadas por todos os seus membros; 

Viii - elaborar parecer final conclusivo, com o resultado do Concurso, e encaminhá-lo juntamente com 

toda a documentação do Concurso à autoridade competente, como previsto nesta Resolução; 

IX - estabelecer a data e o horário da sessão pública final de divulgação dos resultados. 

CAPÍTULO IX 

Das Disposições Finais 

Art. 66. Os prazos expressos em dias, na presente Resolução, serão contados de modo contínuo. 

§ 1º A contagem do prazo exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. 

§ 2º Quando a data inicial ou final coincidir com dia em que não houver expediente na Secretaria do 

órgão pertinente ou em que o expediente for encerrado antes do horário normal, o prazo será 

prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 
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Art. 67. Os Concursos não serão interrompidos em caso de falha técnica nas páginas eletrônicas 

citadas na presente Resolução. 

Professor Clélio Campolina Diniz 

Presidente do Conselho Universitário 

 

Fonte: https://www.ufmg.br/boletim/bol1807/ 
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