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Instrução Normativa PRDU No 02/2020 

 
Regulamenta as limitações impostas pela Lei 
Complementar 173 sobre os concursos públicos para o 
cargo de professor titular da Unicamp. 

 
 
Considerando: 
 

• a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que impôs limitações ao gasto com 
pessoal até 31 de dezembro de 2021; 

• a existência, na universidade, de concursos públicos para Professor Titular em 
diferentes estágios de andamento; 

• a necessidade de garantir a segurança jurídica dos atos praticados pela 
administração; 

 
O Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário, no uso de suas atribuições, estabelece os 
seguintes procedimentos para a realização de concursos para professor titular da Universidade. 
 
Artigo 1º – Até 31 de dezembro de 2021, ficam vedadas a reserva de recursos e a publicação 
de editais de abertura de concursos públicos para provimento de cargo de Professor Titular. 
 
Parágrafo único – Os cargos alocados permanecerão nos quadros de vagas das Unidades e os 
concursos públicos poderão ser realizados a partir de 2022. 
 
Artigo 2º – Os concursos públicos para o cargo de professor titular cujos prazos de inscrição 
não tenham sido encerrados até a publicação dessa instrução normativa deverão ser 
cancelados, mediante publicação de ato de cancelamento na imprensa oficial. 
 
Parágrafo único – Os cargos permanecerão nos quadros de vagas das Unidades e os 
concursos públicos poderão ser realizados a partir de 2022. 
 
Artigo 3º – Até 31 de dezembro de 2021, concursos públicos para provimento de cargo de 
Professor Titular com inscrições encerradas, mas cujas provas não tenham sido realizadas 
deverão ser suspensos, mediante ato publicado na imprensa oficial. 
 
Parágrafo único – Durante a suspensão do concurso público será vedada a aprovação de 
candidaturas, a nomeação de comissão julgadora e o encaminhamento do concurso à CEPE 
para deliberar ou designar comissão de especialistas para emitir parecer referente a pedido de 
inscrição em concurso para professor titular com base no art. 4º, inciso IV e §§ 1º e 2º da 
Deliberação Consu-A-09/15, que prevê a candidatura de especialistas de reconhecido valor. 
 
Artigo 4º – Os concursos públicos para provimento de cargo de Professor Titular cujas provas 
já tenham sido concluídas, mas que não tenham tido seu resultado final submetido à aprovação 
da Unidade ou da CIDD ou à homologação da CEPE terão sua tramitação suspensa entre 27 de 
maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, mediante ato publicado na imprensa oficial. 
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Artigo 5º – Até 31 de dezembro de 2021, não deverão ser encaminhados para emissão de 
parecer da CPDI os processos relativos à aplicação do RDIDP aos aprovados em concurso para 
provimento de cargo de professor titular.  
 
Artigo 6º – As nomeações para cargo de Professor Titular submetidas à CAD terão sua análise 
suspensa e só retornarão à câmara a partir de 2022. 
 
Parágrafo único – Os prazos de validade dos concursos públicos para o cargo de Professor 
Titular serão suspensos até 31/12/2021, mediante ato a ser publicado na imprensa oficial. 
 
Artigo 7º – Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data. 
 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Em 07/07/2020 
 
 
 

Prof. Dr. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto 
Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário 

 
No de Registro: 01-A-9758/2020 
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