
1/8 
 

Manual para Concursos Públicos e Processos Seletivos 

 

Prezado(a) Diretor(a) de Unidade e da DIRPS 

 

Neste manual seguem orientações importantes que vão auxiliá-lo na condução do concurso 

público (para docente efetivo) ou processo seletivo simplificado (para professor substituto). 

 

Assim, pedimos a atenção de todos os envolvidos na condução dos certames para que as regras 

sejam cumpridas integralmente. 

 

COMUNICADO: Informamos que os editais de concurso público e processo seletivo 

simplificado para docente estarão disponíveis apenas no site www.portalselecao.ufu.br, bem 

como todas as informações referentes a esses editais. 
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Seção I - Procedimentos anteriores à publicação do Edital 

 

1 - A Unidade Acadêmica ou Especial de Ensino deverá solicitar à PROGEP a abertura de 

edital, informando qual a vaga a ser preenchida ou substituída. Para isso, deve iniciar um 

processo no SEI do tipo “"Pessoal: Concurso Público - Bancas, Editais, Exemplares de Provas, 

Gabaritos, Resultados e Recursos" e preencher  a solicitação correspondente. Deve anexar ainda 

a comprovação da vaga.  
 

http://www.portalselecao.ufu.br/
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2 - A PROGEP fará a elaboração da minuta do Edital e enviará por e-mail para conferência pela 

Unidade. Eventuais alterações deverão ser enviadas em resposta ao e-mail, e sempre 

atendendo ao disposto na Resolução 03/2015. 

 

3 - Após a análise pela Procuradoria Federal junto à UFU, o Edital será publicado no Diário 

Oficial da União e no site www.portalselecao.ufu.br, e encaminhado à Unidade, para 

conhecimento. 
 

4 – A publicação de editais seguirá calendário disponibilizado pela DIRPS com as respectivas 

datas para a aplicação da prova escrita. 

Seção II - Procedimentos posteriores à publicação do Edital 

 

1 - NORMAS COMPLEMENTARES: Documento elaborado pela Unidade Acadêmica ou 

Unidade Especial de Ensino, em complementação ao edital, no qual serão apresentadas as 

instruções do certame.  

 

Deverão ser elaboradas conforme orientações disponíveis em 

http://www.progep.ufu.br/procedimento/procedimentos-para-editais-de-docentes.  

 

Ressaltamos que as informações presentes nas normas complementares devem estar em 

consonância com as disposições do Edital. 

 

Em caso de conflito entre as normas complementares e o disposto no Edital de Condições 

Gerais e nos editais específicos da Universidade Federal de Uberlândia devem prevalecer as 

disposições dos referidos editais. 

 

As normas complementares devem trazer apenas as seguintes informações:  

a) O programa e as referências bibliográficas; 

b) Os critérios de desempate;  

c) Para prova didática, se houver: 

I – necessidade ou não de apresentação pelo candidato de plano de aula para cada 

membro da Comissão Julgadora; 

II - indicação no plano de aula dos referenciais bibliográficos ou dos materiais 

que serão indicados aos estudantes de graduação ou do ensino fundamental ou 

médio; 

III - indicação de quais recursos poderão ser utilizados e quais aqueles de uso 

vedado para os candidatos, inclusive aqueles que serão fornecidos pela Unidade 

Acadêmica ou Unidade Especial de Ensino e aqueles que correrão à conta do 

candidato;  

 

As normas complementares deverão ser divulgadas no site www.portalselecao.ufu.br, até 05 

(cinco) dias antes do início das inscrições no caso de concurso público, e até a data de início 

das inscrições, no caso de processo seletivo simplificado. 
 

Resolução 03/2015, Art. 8º Compete à Unidade Acadêmica e à 

Unidade Especial de Ensino: 

III - elaborar as normas complementares, em conformidade com a 

presente Resolução, e enviar à DIRPS, em até cinco dias antes do 

inicio das inscrições; 

http://www.portalselecao.ufu.br/
http://www.progep.ufu.br/procedimento/procedimentos-para-editais-de-docentes
http://www.portalselecao.ufu.br/
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Resolução 03/2015, Art. 46.  A DIRPS divulgará em seu sítio de 

comunicação oficial as normas complementares do edital e a 

legislação sobre a matéria que rege o concurso público, cinco dias 

antes do início das inscrições, no caso de concurso público, e no mesmo 

dia do início das inscrições, no caso de processo seletivo simplificado. 

 

2 - DEFERIMENTOS DAS INSCRIÇÕES: A DIRPS divulgará, em até 05 (cinco) dias úteis 

após o encerramento do prazo para o pagamento das inscrições, no site oficial da UFU 

(www.portalselecao.ufu.br), o resultado do deferimento da inscrição. 

 

Da publicação do indeferimento da inscrição caberá recurso, no prazo de dois dias úteis, à 

DIRPS. 

 

3 - DIVULGAÇÃO DAS DATAS/LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA DIDÁTICA E 

ENTREGA DE TÍTULOS: A Unidade Acadêmica ou Unidade Especial de Ensino divulgará, 

em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do prazo para o pagamento das 

inscrições, as datas, locais com endereço completo e horários em que deverão ocorrer a prova 

didática, se houver, e a entrega dos títulos. 

 

4 - PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES:  
Encerradas as inscrições e divulgado o seu deferimento, não havendo candidatos deferidos em 

número igual ou superior ao número de vagas, que tenham declarado, no momento da inscrição, 

preencher a qualificação mínima exigida na data da posse, poderá ser prorrogado o edital, com 

abertura de inscrições com exigência de titulação inferior àquela exigida inicialmente, nos 

termos definidos em edital específico.  

 

A prorrogação será publicada no site www.portalselecao.ufu.br. (Art. 10 da Resolução 03/2015 

do CONDIR: “São atribuições da DIRPS: (...) II - publicar a prorrogação das inscrições no 

sítio de comunicação oficial da UFU, informando se houve alteração da qualificação mínima 

exigida;”) 
 

5 - COMISSÃO JULGADORA:  

 

a) O Concurso Público ou Processo Seletivo Simplificado será realizado por Comissão 

Julgadora constituída por no mínimo 03 (três) membros titulares e 03 (três) membros 

suplentes, todos docentes de instituição de ensino superior, com titulação igual ou 

superior à exigida dos candidatos, presidida por docente da UFU; 

 

b) No caso de Concurso Público, a Comissão Julgadora deverá ter no mínimo 01 (um) 

representante (titular e suplente) integrante de outra Instituição de Ensino Superior; 

 

c) A Unidade Acadêmica ou Unidade Especial de Ensino nomeará os membros da 

Comissão Julgadora do certame e divulgará a portaria de nomeação no sítio oficial da 

UFU (www.ingresso.ufu.br), em até 10 (dez) dias após o deferimento das inscrições; 
 

d) Os membros da Comissão Julgadora e os suplentes serão indicados pelo Conselho da 

Unidade Acadêmica ou da Unidade Especial de Ensino, e nomeados pelo Diretor, 

vedando-se a adoção de decisão administrativa ad referendum; 

 

e) Nos casos de substituição da Comissão Julgadora, dever-se-á respeitar a ordem de 

indicados na Portaria de nomeação, respeitando-se a paridade estabelecida na portaria; 

http://www.portalselecao.ufu.br/
http://www.portalselecao.ufu.br/
http://www.ingresso.ufu.br/
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f) A Comissão Julgadora tem a competência para a realização dos atos de avaliação e 

pontuação nas diversas etapas ou fases do certame, de acordo com as regras previstas 

no edital; 

 

g) Os membros da Comissão Julgadora deverão assinar uma declaração atestando a 

inexistência de suspeição e impedimentos, conforme Art. 50 da Resolução 03/2015. 

 

IMPEDIMENTO DE MEMBRO DA 

COMISSÃO JULGADORA 

SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA 

COMISSÃO JULGADORA 

Será considerado impedido o membro da 

Comissão Julgadora que: 

I - tenha entre os candidatos inscritos, 

cônjuges, companheiros, parentes 

consanguíneos, civis ou afins, em linha reta 

ou colateral, até o terceiro grau civil; 

II - tenha atuado como procurador do 

candidato; 

III - esteja litigando judicial ou 

administrativamente com o candidato, ou 

respectivo cônjuge ou companheiro; e 

IV - tenha sido orientador do candidato em 

processo de titulação acadêmica em nível de 

mestrado, doutorado ou em estágio de pós-

doutoramento, nos cinco anos anteriores ao 

certame. 

 

Será considerado suspeito o membro da 

Comissão Julgadora que: 

I - seja empregador ou empregado, 

superior ou inferior hierárquico de um dos 

candidatos; 

II - seja herdeiro presuntivo, donatário de 

um dos candidatos; 

III - for credor ou devedor de um dos 

candidatos, de seu cônjuge, companheiro, 

ou de parentes deste, em linha reta, ou 

colateral, até o terceiro grau civil; 

IV - tenha publicado, produzido, 

participado de projetos de extensão ou 

pesquisa, com algum dos candidatos, nos 

cinco anos anteriores ao certame; 

V - tenha aconselhado algum dos 

candidatos sobre qualquer aspecto do 

certame; 

VI - tenha recebido dádivas antes ou depois 

do certame; e 

VII - tenha amizade ou inimizade notória 

com um dos candidatos, de seu cônjuge, 

companheiro, ou de parentes deste, em 

linha reta, ou colateral, até o terceiro grau 

civil. 

 

*Poderá ainda o membro da Comissão 

Julgadora declarar-se suspeito por motivo de 

foro íntimo. 

 

 

h) A impugnação da comissão julgadora, endereçada ao Diretor da Unidade Acadêmica ou 

Unidade Especial de Ensino, será apresentada por escrito e protocolada junto à DIRPS, que fará 

os encaminhamentos às autoridades competentes e demais procedimentos pertinentes. 

 I – O prazo para pedido de impugnação de membro (s) da Comissão Julgadora será de 

05 (cinco) dias corridos após divulgação da portaria de nomeação da mesma; 

II – Das decisões proferidas nas impugnações, cabe recurso ao Reitor, no prazo de 05 

(cinco) dias corridos. 

 

  



5/8 
 

6 – PROVAS 

O candidato deverá comparecer nas datas e horários marcados para realização de cada fase do 

concurso público/processo seletivo simplificado, inclusive à sessão de abertura e ao(s) 

sorteio(s) de tema(s) e/ou questão(ões), sendo desclassificados aqueles que não 

comparecerem ou se atrasarem. É vedado ao candidato fazer-se representar por procurador 

legalmente constituído, salvo na entrega dos títulos. 

 

6.1 - PROVA ESCRITA: A prova escrita será aplicada pela DIRPS, no dia, local e horário 

definidos nos editais específicos. A Comissão Julgadora não participa dessa aplicação.  

Precedendo a prova escrita, será instaurada uma “sessão de abertura”, na qual serão feitos 

procedimentos de identificação dos candidatos, avisos e será realizado o sorteio da(s) 

questão(ões) e/ou tema(s) da prova escrita. 

 

A prova escrita terá início 1 (uma) hora após o encerramento da sessão de abertura. Nesse 

prazo, o candidato poderá ausentar-se do local de prova e/ou realizar consulta de qualquer tipo. 

O candidato que não estiver no local de prova no horário de início da prova escrita será 

desclassificado. 

A correção da prova escrita será por meio do sistema da DIRPS, que disponibilizará aos 

membros da Comissão Julgadora as cópias digitalizadas das provas. 

 

6.2 - PROVA DIDÁTICA: A prova didática, quando houver, será realizada em sessão 

pública como fase posterior à prova escrita, sendo a assistência é vedada aos demais 

candidatos. Somente os candidatos aprovados na prova escrita participam da prova didática. 

Consistirá em prova didática pedagógica e/ou prova didática procedimental, conforme 

dispuser o edital específico 

 

A ordem de realização da prova didática deverá ser fixada por sorteio, feito antes do 

sorteio do(s) ponto(s) da prova. 

 

Somente no caso de Processo Seletivo Simplificado, poderá ser dispensada a prova 

didática, conforme Resolução 03/2015 do CONDIR. 

 

6.3 - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: A análise de títulos será realizada como fase posterior à 

prova escrita e somente apresentarão os títulos os candidatos aprovados nesta prova, após o 

esgotamento dos prazos recursais da prova escrita, de acordo com as datas e instruções definidas 

em normas complementares aos editais específicos. 

 

O candidato deverá entregar os documentos comprobatórios especificados nas tabelas de títulos 

constantes dos editais específicos, indicando para cada documento apresentado qual o item da 

tabela a ser pontuado. 

 

Na análise dos títulos acadêmicos será considerado apenas o título de maior grau e não se 

pontuará a titulação mínima exigida para o cargo, considerado requisito à investidura e não 

elemento para pontuação, e que sejam na(s) área(s) do conhecimento definida(s) no edital 

específico. 
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7 - ATA: Ata é o documento elaborado pela Comissão Julgadora descrevendo todos os atos do 

certame, incluindo o quadro de notas de todos os candidatos, ocorrências ou incidentes, 

individualizado, para cada fase ou etapa; 

 

A Comissão Julgadora fará deverá redigir a ata do certame, com relato detalhado de todo seu 

desenvolvimento, de forma clara e objetiva. A ata deve ser feita no SEI, como documento no 

processo do concurso. 

 

A DIRPS, após o julgamento de todos os recursos, encaminhará o processo à PROGEP, 

acompanhada da documentação do Concurso/Processo Seletivo Simplificado para 

homologação do resultado final e publicação no Diário Oficial da União.  

 

 

8 - ESPELHO DE CORREÇÃO: cópia da prova do candidato, em formato digital, com 

anotações ou sinais produzidos pela Comissão Julgadora ou por cada membro da Comissão 

Julgadora (deverá ser disponibilizado pela DIRPS aos candidatos); 

 

9 - QUADRO DE NOTAS: Documento contendo o nome de todos os candidatos com 

inscrição deferida, inclusive com o nome dos candidatos eliminados, com as notas lançadas 

em cada fase, a ser enviado à DIRPS para divulgação do resultado; 

 

10 - RESULTADOS: Serão publicados pela DIRPS os resultados ao final de cada uma das 

fases do concurso público ou processo seletivo. 

 

O resultado final do certame será homologado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e 

publicado no Diário Oficial da União, após o julgamento de todos os recursos e envio da 

documentação pela DIRPS. 

 

11 – VISTA DE PROVA: Tanto a vista da prova escrita, quanto o acesso às demais 

informações, resumem-se à disponibilização de cópias digitais dos documentos redigidos pelo 

candidato, ou acesso às gravações, espelhos, gabaritos, quando houver. Não haverá, nesse 

momento, qualquer espaço para considerações, contraditas, argumentações ou reconsideração 

pela Comissão Julgadora. 

 

É atribuição da DIRPS promover a vista da prova escrita aos candidatos. No caso da prova 

didática ou análise de títulos, a DIRPS encaminhará o pedido de vista à Unidade 

 

No momento da divulgação do resultado preliminar da prova escrita, serão designados dia e 

hora para que os candidatos tenham vista da prova escrita. (Art. 106, Resolução 03/2015) 

 

Quanto ao resultado final do certame, os pedidos de vista das provas e dos respectivos espelhos 

de avaliação deverão ser feitos no prazo de 02 (dois) dias corridos contados a partir da 

divulgação do resultado final do certame pela DIRPS. 

 

Obs: Os candidatos poderão ter acesso às provas escritas, didáticas, gravações ou ao 

espelho individual de outros candidatos, mediante requerimento justificado apresentado à 

DIRPS.  

A disponibilização dos vídeos e outros documentos é apenas para acesso e visualização nas 

dependências da Universidade. O candidato não poderá fazer cópias do material dos demais 

concorrentes. 
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12 – IMPUGNAÇÕES: As impugnações serão apresentadas por escrito e protocoladas 

junto à DIRPS, que fará os encaminhamentos às autoridades competentes e demais 

procedimentos pertinentes. 

a) São possíveis 2 (duas) modalidades de impugnação: 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL IMPUGNAÇÃO DA COMISSÃO 

JULGADORA 

Art. 111.  Caberá impugnação ao edital 

do certame, endereçada à PROGEP, no 

prazo de cinco dias, contatos de sua 

publicação no Diário Oficial da União. 

 

Art. 112.  Caberá impugnação quanto à 

composição da Comissão Julgadora, sob 

alegação de impedimento ou suspeição, 

endereçada ao Diretor da Unidade 

Acadêmica ou da Unidade Especial de 

Ensino, no prazo de cinco dias, contados da 

divulgação da portaria de nomeação. 

Parágrafo único.  Caso as arguições de 

impedimentos ou suspeições comprometam a 

composição total da Comissão Julgadora, o 

Conselho da Unidade deverá se pronunciar. 

 

 

b) As autoridades competentes dispõem do prazo de dois dias para decidir sobre a 

impugnação. (Art. 113 da Resolução 03/2015) 

 

c) Das decisões proferidas nas impugnações, cabe recurso ao Reitor, no prazo de 

cinco dias, devendo a decisão final ser proferida em igual prazo. (Art. 114 da Resolução 

03/2015)   

 

13 – RECURSOS: Admitir-se-á recurso para cada fase do concurso público, para cada 

candidato, relativamente ao conteúdo das questões e/ou temas, desde que devidamente 

fundamentado e encaminhado exclusivamente à DIRPS, pelo e-mail: recurso@dirps.ufu.br 

(informações pelo telefone (34) 3239-4127/4128), que fará os encaminhamentos às autoridades 

competentes e demais procedimentos pertinentes, sendo sumariamente indeferidos recursos 

interpostos por outros meios. 

 

RECURSO DA PROVA ESCRITA 
RECURSO DO RESULTADO FINAL 

(prova didática e análise de títulos) 

 caberá interposição de recurso no 

prazo de 02 (dois) dias corridos 
contados a partir da data marcada para 

a vista de prova escrita. 

 O recurso será endereçado à 

Comissão Julgadora que se não 

acolher suas razões ou acolhê-las 

apenas em partes, o encaminhará ao 

Reitor. (Art. 117 da Resolução 

03/2015) 

 caberá recurso no prazo de 02 (dois) 

dias corridos contados a partir da 

divulgação do resultado final do 

certame pela DIRPS. 

 O recurso será endereçado à 

Comissão Julgadora que se não 

acolher suas razões ou acolhê-las 

apenas em partes, o encaminhará ao 

Reitor. (Art. 117 da Resolução 

03/2015) 

 

Resolução 03/2015: 

mailto:recurso@dirps.ufu.br
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Art. 117.  O recurso será endereçado à Comissão Julgadora que, se 

não acolher suas razões, ou acolhê-las apenas em parte, o 

encaminhará ao Reitor, no prazo de cinco dias.  

Parágrafo único.  Ao encaminhar o recurso ao Reitor, a Comissão 

Julgadora deverá instruí-lo com as informações necessárias acerca das 

alegações do candidato, a fim de subsidiar a decisão da autoridade 

competente. 

 

Art. 118.  O Reitor terá o prazo de dois dias para decidir o recurso, 

durante o qual poderá ouvir a Procuradoria Federal ou outro setor que 

julgar oportuno. 

 

Art. 119.  A realização da etapa seguinte não fica sobrestada com a 

interposição de recursos. 

 

 

 

 

Uberlândia, dezembro de 2017. 

 

 

DIADO - Equipe do Setor de Editais. 


