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Instrução Normativa PRDU No 03/2020 

 
Regulamenta as limitações impostas pela Lei 
Complementar 173 sobre os concursos públicos para 
preenchimento de vagas de professor doutor da carreira 
do Magistério Superior e de professor de carreiras 
especiais. 

 
 
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 Doutor e para 
Professor de Carreiras Especiais 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 preenchimento de vagas de 
professor doutor e de professor de carreiras especiais da Universidade. 
 
Artigo 1º – Até 31 de dezembro de 2021, somente deverão ser encaminhadas à CVD e à CAD 
as solicitações de vagas de Professor Doutor da Carreira do Magistério Superior e de Professor 
das Carreiras Especiais que visem a reposição de demissões e falecimentos. 
 
§ 1º – Até 31 de dezembro de 2021, ficam vedadas a reserva de recursos e a publicação de 
editais de abertura de concursos públicos para preenchimento de vagas de Professor Doutor da 
Carreira de Magistério Superior e de Professor das Carreiras Especiais que não sejam 
decorrentes de demissões e de falecimentos. 
 
§ 2º – Os cargos e funções alocados permanecerão nos quadros de vagas das Unidades e os 
concursos poderão ser realizados a partir de 2022. 
 
Artigo 2º – Até 31 de dezembro de 2021, somente poderão prosseguir os concursos públicos 
para preenchimento de vagas de Professor Doutor da Carreira do Magistério Superior e de 
Professor das Carreiras Especiais oriundas de demissão ou falecimento recente. 
 
§ 1º – Os concursos públicos em andamento para o preenchimento de vagas de Professor Doutor 
da Carreira do Magistério Superior e de Professor das Carreiras Especiais deverão ser remetidos 
à PRDU para que seja avaliada a origem da vaga e autorizado o prosseguimento do concurso. 
 
§ 2º – Os concursos públicos cujo prosseguimento não seja autorizado e cujas provas não 
tenham sido realizadas, ainda que a comissão julgadora já tenha sido composta, devem ser 
cancelados, mediante publicação de ato de cancelamento na imprensa oficial. 
 
§ 3º – Eventuais inscrições realizadas para os concursos serão desconsideradas e a 
documentação fornecida será devolvida aos candidatos. 
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§ 4º – Os cargos e funções alocados permanecerão nos quadros de vagas das Unidades e os 
concursos poderão ser realizados a partir de 2022. 
 
Artigo 3º – Os concursos públicos cujo prosseguimento não tenha sido autorizado, mas cujas 
provas já tenham sido realizadas e que estejam em fase de análise dos resultados no âmbito da 
Unidade ou da CIDD ou em fase de homologação pela CEPE terão sua tramitação suspensa até 
31 de dezembro de 2021, mediante ato publicado na imprensa oficial. 
 
Artigo 4º – Até 31 de dezembro de 2021, as congregações das Unidades somente poderão 
propor a nomeação de candidatos para cargos e funções que se enquadrem no caput do art. 1º 
e que tenham sido avaliados e aprovados pela PRDU, nos termos do § 1º do art. 2º. 
 
Artigo 5º – Até 31 de dezembro de 2021, somente deverão ser encaminhados para emissão de 
parecer da CPDI os ingressos no RDIDP de candidatos admitidos em cargos ou funções que se 
enquadrem no caput do art. 1º e que tenham sido avaliados e aprovados pela PRDU, nos termos 
do § 1º do art. 2º. 
 
Artigo 6º – As nomeações para cargo de Professor Doutor e as admissões para as funções de 
Professor de Carreiras Especiais 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 os cargos de Professor 
Doutor e para as funções de Professor das Carreiras Especiais 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 
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