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Instrução Normativa PRDU No 05/2020 

 
Regulamenta as limitações impostas pela Lei 
Complementar 173 sobre os concursos públicos para 
admissão de servidores da Carreira PAEPE. 

 
 
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 processos de admissão de servidores da Carreira 
PAEPE 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 admissão de servidores da Carreira PAEPE. 
 
Artigo 1º – Até 31 de dezembro de 2021, somente deverão ser encaminhadas à CVND e à CAD 
solicitações de vagas da Carreira PAEPE que visem a reposição de demissões e falecimentos 
ou que se destinem a órgãos da área da saúde, desde que haja recurso em seus quadros e que 
as vagas visem combater a epidemia de Covid-19. 
 
§ 1º – As situações não previstas no caput deste artigo não serão incluídas na pauta da CVND 
e da CAD. 
 
§ 2º – As contratações aprovadas com justificativa baseada no combate à epidemia de Covid-19 
deverão ser realizadas através de contratação temporária, mediante a realização de processo 
seletivo temporário. 
 
Artigo 2º – Até 31 de dezembro de 2021, somente poderão prosseguir as admissões na Carreira 
PAEPE em que a vaga a ser preenchida se enquadre em uma das hipóteses previstas no caput 
do art. 1º. 
 
§ 1º – Os concursos em andamento para admissão de servidores da Carreira PAEPE deverão 
ser remetidos à PRDU para que seja avaliada a origem da vaga e autorizado o prosseguimento 
do concurso. 
 
§ 2º – Os concursos de ingresso na Carreira PAEPE cujo prosseguimento não seja autorizado 
nos termos do parágrafo anterior e cujas provas não tenham sido realizadas devem ser 
cancelados, mediante publicação de ato de cancelamento na imprensa oficial. 
 
§ 3º – Eventuais inscrições realizadas para os concursos cancelados serão desconsideradas e 
a taxa de inscrição, se houver, será ressarcida aos candidatos. 
 
§ 4º – As funções alocadas permanecerão nos quadros de vagas das Unidades e Órgãos e o 
concurso poderá ser realizado a partir de 2022. 
 

mailto:prdu@reitoria.unicamp.br


 

Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário - PRDU 
Rua da Reitoria nº 121 - Cidade Universitária "Zeferino Vaz" 

CEP 13083-872 - Barão Geraldo - Campinas – SP 
prdu@reitoria.unicamp.br 

 

Artigo 3º – Os concursos de ingresso na Carreira PAEPE em andamento e cujas provas já foram 
realizadas no momento da publicação desta Instrução Normativa serão concluídos e 
homologados. 
 
Artigo 4º – Até 31 de dezembro de 2021, a DGRH somente convocará candidatos para vagas 
da Carreira PAEPE oriundas de demissão ou falecimento ou que se destinem a órgãos da área 
da saúde e visem combater a epidemia de Covid-19.  
 
Artigo 5º – 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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