
 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

 

 
 

Resolução nº, de  de de 2017 
 

Dispõe sobre concurso público para ingresso no 

cargo inicial da carreira do Magistério Superior 

pela UNIFESP, em substituição à Resolução 

CONSU 116. 

 

 

A Reitora da Universidade Federal de São Paulo, no uso de suas atribuições, tendo em vista decisão 

proferida na reunião extraordinária do Conselho Universitário do dia 27/05/2015, e o disposto nos 

artigos 53, V, art. 54, § 1º, I, e art. 66 da Lei nº 9.394/1996, no art. 12 do Decreto nº 94.664/1987, nos 

artigos. 5º, 6º, 7º, 10 a 16 da Lei nº 8.112/1990, no art. 27 da Lei nº 10.741/2003, nos artigos. 37 a 44 

do Decreto nº 3.298/1999, no Decreto nº 6.944/2009, na Portaria Ministerial nº 475/1987, na Portaria 

Interministerial nº 182 - MEC/MPOG 20/05/13, DOU 21/05/2013, no art. 18 da Portaria nº 243/2011, 

no Regimento Geral da UNIFESP, e ainda em acordo com a Lei nº 12.772, de 28/12/2012 alterada 

pela Lei 12.863 de 24/09/2013, resolve regulamentar as normas para o ingresso no cargo inicial da 

carreira do Magistério Superior na Universidade Federal de São Paulo. 

 

CAPÍTULO I – DO CONCURSO PARA O INGRESSO NO CARGO INICIAL DA 

CARREIRA DO MAGISTERIO SUPERIOR  
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º - O ingresso no cargo inicial da carreira do magistério superior na Universidade Federal de 

São Paulo - UNIFESP dar-se-á mediante Concurso Público de Provas e Títulos, conforme 

determinação da Lei 12.772/12 e Lei 12.863/13 para provimento de cargo de Professor Adjunto A, 

acessível aos detentores de título de doutor. 

 

§ 1º - Não havendo habilitados ou inscritos e após a homologação, no mesmo concurso poderá ser 

analisada a abertura com a titulação de Mestre, com a devida justificativa constante do § 2º, desde 

que a área, subárea e requisitos do concurso sejam os mesmos, com a única alteração da titulação de 

Doutor para Mestre. 

 

§2º – Em situações de excepcionalidade, o ingresso poderá ocorrer no cargo de Professor Assistente 

A, acessível aos detentores de título de mestre, após justificativa consubstanciada pelo Departamento 

e/ou instância organizativa equivalente dos Campi, aprovada pela Congregação e referendada pelo 

CONSU. 

 

Art. 2º - A abertura de concurso ocorrerá para alocação de vagas de reposição ou para novas vagas, 

tendo como referência o banco de Professor-Equivalente da Unifesp.  

 

I - As requisições solicitadas para abertura dos Concursos Públicos deverão ser baseadas na tabela de 

áreas de conhecimento da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

Em situações excepcionais, o Departamento ou instância organizativa equivalente deverá justificar o 

motivo da não utilização da referida Tabela. 

 

II - A abertura do concurso será aprovada pelo Conselho Central Competente, ouvidas as 

Congregações das Unidades Universitárias, e referendada pelo CONSU. 

 



III - A solicitação de abertura deverá ser encaminhada à Coordenadoria de Gestão de Vagas e 

Concursos (CGVC), em até seis dias úteis antes da realização da Reunião do primeiro Conselho 

competente, para garantir a inclusão em pauta, mediante processo contendo os devidos 

formulários com as deliberações da Chefia Departamental ou Coordenação de Curso (na ausência da 

estrutura departamental), bem como da Congregação, da Diretoria da Unidade Acadêmica e da 

Divisão de Recursos Humanos do Campus. 

 

Art. 3º - As vagas novas serão destinadas às Unidades Universitárias mediante proposta elaborada 

pela Reitoria, de acordo com Artigo 192 do Regimento Interno da Unifesp ouvidas a Pró-Reitoria de 

Gestão com Pessoas (Pró-Pessoas), as Congregações dos Campi e a Comissão Permanente de Pessoal 

Docente, de acordo com o §1º, artigo 26, da lei 12772/12 e aprovada no CONSU.  

 

Parágrafo único- As Unidades Universitárias definirão a alocação interna das novas vagas mediante 

sistemática a ser definida e aprovada pelas respectivas Congregações dos Campi, devendo esta 

decisão ser encaminhada à CGVC para conhecimento e acompanhamento. 

 

DO EDITAL 
 

Art. 4º - O Edital do concurso indicará o local e período de inscrição, as prováveis datas de realização 

das provas e será divulgado por publicação, em forma de extrato, no Diário Oficial da União e 

disponibilizado integralmente no site oficial da Unifesp, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias da realização da primeira prova. Deverá dispor sobre o cargo, a classe de ingresso, a remuneração 

inicial, as parcelas que a compõem, o regime de trabalho e o respectivo conteúdo programático, 

expresso numa relação de no mínimo 10 e no máximo 20 pontos, além de especificação da área para 

o título exigido no edital (Doutorado ou Mestrado conforme tabela de áreas de conhecimento da 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES) e outros requisitos 

exigidos pela legislação pertinente - conforme art. 19 do Decreto 6.944/09 e inciso I do art. 1º da 

Portaria 243, de 03/03/2011. 

 

Art. 5º - A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá ser divulgada por publicação no Diário 

Oficial da União e disponibilizada integralmente da no site oficial da Unifesp, conforme o §1º do art. 

18 do Decreto nº 6.944/09. 

 

DA INSCRIÇÃO 
 

Art. 6º - O período de inscrição para o concurso será de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) ou 90 (noventa) 

dias.  

 

§1º - As solicitações de prorrogação, desde que não exceda 90 dias, deverão conter as devidas 

autorizações, sendo encaminhadas pela Divisão de Recursos Humanos dos Campi à Coordenadoria 

de Gestão de Vagas e Concursos com antecedência de 03 (três) dias úteis do prazo final de inscrições. 

 

Art. 7º - Para inscrever-se, o candidato deverá: 

 

I -  Acessar o site da Unifesp; 

 

II -  Cumprir as etapas constantes do edital quanto ao preenchimento correto e completo do formulário 

eletrônico; 

 

III - Gerar e efetuar o pagamento do boleto bancário, correspondente ao edital para o qual pretende 

se inscrever; 

 

IV -  Preencher, imprimir e assinar declaração constante do edital, conforme alínea c deste artigo; 

 

V - Única e exclusivamente durante o período de inscrições, enviar via correio, para o endereço 

previsto no edital: 01 cópia de documento de identificação válido em território nacional com foto; 



01 cópia do boleto bancário e comprovante de pagamento de inscrição; 01 via da declaração constante 

do inciso IV; Curriculum vitae plataforma Lattes do CNPq ou equivalente para estrangeiros; 

Memorial descritivo e circunstanciado de atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a indicação 

das Atividades realizadas que sejam relacionadas ao cargo do concurso e demais informações que 

possam ser úteis à avaliação da banca examinadora; a documentação comprobatória do memorial; 

Projeto de Pesquisa ou Plano de Ensino, quando exigido no edital. 

 

a) Os documentos constantes no inciso V deste artigo deverão ser enviados em 03 (três) cópias em 

meio digital (CD/DVD), gravadas de forma não violável, devidamente identificadas com etiqueta 

contendo o nome e a assinatura do candidato, bem como a área/subárea objeto do concurso e número 

do edital.  

 

b) Deverá ser encaminhado uma cópia em papel, devidamente encadernada, correspondente ao 

conteúdo das cópias digitais constantes no inciso V deste artigo, com exceção da documentação 

comprobatória do memorial. 

 

c) O candidato deverá assinar e enviar termo declarando ter ciência e estar de acordo com os 

dispositivos constantes nesta Resolução, com os termos do respectivo Edital e, também, o termo de 

responsabilidade atestando que o conteúdo das cópias entregues em meio digital é fidedigno às cópias 

em papel.  

 

d)  O candidato é responsável pelas informações prestadas, pelo envio dos documentos e conteúdo 

das mídias digitais e, a não veracidade ou ausência destas, nos prazos previstos, implicará na 

eliminação do mesmo do concurso público. 

 

DA BANCA 
 

Art. 8º - A Banca Examinadora será constituída por 5 (cinco) membros titulares, com titulação 

igual ou superior à do cargo concorrido, dos quais 3 (três), no mínimo, serão de outras Instituições 

de Ensino ou Pesquisa. Os membros da banca deverão pertencer a diferentes: Departamentos ou 

Disciplinas ou Institutos ou Unidades Acadêmicas ou Áreas de Conhecimento ou Estruturas 

Organizacionais Equivalentes. 

 

I - Serão indicados 5 (cinco) suplentes, sendo 3 (três) pertencentes a outras instituições e dois 

pertencentes à UNIFESP, que poderão substituir o(s) membro(s) titular(es) no caso de impedimento, 

mantidos o princípio e o procedimento constantes do caput deste artigo. 

 

II - A substituição prevista no inciso I deste artigo deverá ser comunicada e justificada pelo presidente 

da banca no termo de abertura e na ata do concurso, quando não houver divulgação anterior à data 

do concurso. 

 

III - Serão considerados como pertencentes à UNIFESP todos os membros do quadro permanente e 

do quadro permanente efetivo da Unifesp, composto pelos docentes em exercício e aposentados. 

 

IV – Na impossibilidade de constituição da Banca Examinadora, na data da realização das provas, 

devido à ausência de membros titulares e, esgotada a lista de suplentes, o concurso deverá ser adiado. 

 

V – A Divisão de RH do Campus é responsável por: 

 

a) Compor relação de servidores, Técnicos Administrativos em Educação, aptos a secretariar os 

concursos; 

b) Disponibilizar à Comissão de Bancas do respectivo Campus, a relação de servidores, Técnicos 

Administrativos em Educação, pertencentes ao quadro da Unifesp, do respectivo Campus, com a 

aptidão mencionada na alínea a, para o convite do secretário do concurso, observando o Decreto 6114 

de 15 de maio de 2007; 



c) Acompanhar o andamento do processo até o término da sua vigência (conforme 

Descentralização Parcial dos Concursos Públicos e Processos Seletivos Simplificados); 

d) O servidor indicado para secretariar o concurso, quando não pertencer ao departamento ou 

unidade executora, deverá apresentar comprovação da ciência de sua chefia imediata, na carta convite 

emitida aos secretários de concursos. 

e) A Divisão de RH deverá ainda emitir as cartas Convites e Agradecimento, bem como 

providenciar cópias dos Editais de abertura, de banca e a resolução pertinentes ao concurso, além de 

disponibilizar o material dos candidatos, entregando-os ao secretário. 

f)  A Divisão de Recursos Humanos do Campus deverá realizar o controle da data de realização 

das provas para que nenhum candidato inscrito, em mais de um concurso, no âmbito da Unifesp, 

tenha cerceado seu direito de participar de ambas as provas. 

 

VI – Somente servidores técnicos administrativos em educação deverão secretariar concursos, sendo 

considerados aptos aqueles que receberam treinamento junto a Coordenadoria de Gestão de Vagas e 

Concursos (CGVC). 

 

VII – O(a) secretário(a) da banca deverá permanecer no local de realização da provas durante todas 

as etapas do concurso e orientar a banca examinadora em todo o processo, inclusive garantindo o 

devido preenchimento de formulários e colhendo as devidas assinaturas.   

 

a. É de responsabilidade do(a) secretário(a) a identificação do candidato, que deverá ser 

realizada através da apresentação pelo candidato de documento oficial de identidade com foto; 

b. É responsabilidade do(a) secretário(a) a gravação de imagens, quando previsto no edital, e de 

todas as provas orais, inclusive arguições realizadas pela banca examinadora, bem como a 

transferência dos conteúdos das gravações para mídia que comporá o processo do concurso.  

VIII – Nenhum dos membros da banca, presidente e secretário poderá se ausentar do local de provas 

antes de concluídos todos os trabalhos pertinentes ao concurso. 

 

IX -  Os trabalhos da Banca Examinadora deverão ocorrer em dias úteis, iniciando a partir das 08h00 

e encerrando até as 20h00. 

 

Art. 9º - A banca atuará sob a presidência de um docente, com título de Doutor, pertencente ao quadro 

permanente da Unifesp e em atividade há pelo menos cinco anos e constante de lista previamente 

indicada pelo Conselho de Departamento ou Comissão de Curso e homologada pela Congregação.  

 

I - O Presidente, que não será um dos cinco membros da banca, coordenará os trabalhos, sem direito 

a arguição e a voto.  

 

Parágrafo único - O Presidente da Congregação poderá indicar um docente como Presidente da 

banca examinadora na ausência ou impossibilidade de comparecimento do Professor anteriormente 

indicado. 

 

Art. 10 - Não deverá participar da banca ou de sua presidência aquele que, em relação a qualquer 

candidato, for: 

a) parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ocorrendo o mesmo 

para quem for ou tiver sido enteado, cônjuge ou companheiro; 

b) sócio com interesses comerciais diretos; 

c) orientador ou coorientador em dissertação de mestrado ou tese de doutorado, ou supervisor em 

pós-doutorado e vice-versa; 

d) colaborador regular em atividades acadêmicas ou publicações. 

 

§1o Não configura conflito de interesses a participação do Docente em banca de defesa de tese, 

mestrado ou doutorado e/ou outros processos avaliativos. 

 



§2o Para atender ao disposto neste artigo, todos os membros da banca deverão assinar um termo de 

compromisso e declarar possíveis conflitos de interesse em casos não previstos no artigo 10.  

 

Art. 11 - Os Conselhos de Departamento ou instância organizativa equivalente deverão sugerir às 

respectivas Congregações, 15 (quinze) nomes em ordem alfabética, para composição de bancas, 

sendo 10 (dez) de outras instituições, para avaliação da comissão de bancas das respectivas 

Congregações dos Campi. 

 

 

I – Os critérios de impedimento citados no artigo anterior deverão estender-se aos membros 

participantes dos Conselhos de departamento e aos membros da Comissão de Banca ou instância 

organizativa equivalente, responsável pela indicação e/ou nomeação da Banca Examinadora; ou seja, 

os membros acima citados que tiverem conflitos de interesses com os candidatos inscritos no 

Concurso Público, não poderão sugerir nomes para a composição da Banca Examinadora que serão 

encaminhados para a Congregação. 

 

II - Cada congregação deverá constituir uma comissão de bancas, indicando os nomes e o período de 

sua vigência. A comissão terá como competência analisar os nomes dos professores indicados pelos 

departamentos ou instância organizativa equivalente, visando evitar conflitos de interesses e definir 

a composição final das bancas dos concursos e indicar os secretários dos concursos.  

 

III - No caso de vagas alocadas diretamente pelas Pró-Reitorias ou Diretorias de Unidades 

Universitárias ou de Campus a lista dos nomes para as bancas deverá ser sugerida pela respectiva 

Congregação ou pelo respectivo Conselho. 

 

IV – A lista com a indicação dos nomes dos Membros da Bancas, deverá conter: nome, cargo 

(constante da carreira Docente), nome do Departamento e o nome da Instituição em qual o Docente 

trabalha, o endereço do lattes e endereço eletrônico (e-mail) do docente. 

 

Art. 12 - A Banca proposta pelo Conselho do Departamento, ou instância organizativa equivalente 

dos Campi, será aprovada pela Congregação, após análise da comissão de bancas da respectiva 

Unidade Universitária.  

 

I - Os Departamentos, ou instância organizativa equivalente, deverão encaminhar a relação de 

indicação de membros da banca para a comissão de bancas das respectivas congregações, no prazo 

de 20 dias corridos, após divulgada a relação de candidatos inscritos. 

 

II - A Comissão de bancas deverá, no prazo máximo 20 dias corridos, encaminhar à Congregação 

do Campus a indicação de composição da banca. 

 

III – A Congregação do Campus deverá encaminhar a composição da banca aprovada à Divisão de 

Recursos Humanos do Campus, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data de início 

das provas. 

 

IV - A Divisão de Recursos Humanos do Campus deverá realizar o controle da data de realização das 

provas para que nenhum candidato inscrito, em mais de um concurso, no âmbito da Unifesp, tenha 

cerceado seu direito de participar de ambas as provas. 
 

V – A Divisão de Recursos Humanos do Campus deverá encaminhar à CGVC, documento 

padronizado de composição de banca examinadora com antecedência mínima de 12 (doze) dias úteis 

da data de início das provas. 

 

VI- A CGVC deverá divulgar a composição da Banca Examinadora aos candidatos através do site da 

Unifesp com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data de início das provas. 

 



Parágrafo Único - Os prazos referidos nos incisos I ao V poderão, mediante análise e deliberação da 

CGVC - Coordenadoria de Gestão de Vagas e Concursos da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas ser 

reduzidos em ano eleitoral, mediante cronograma a ser definido e divulgado pela CGVC. 

 

DO EDITAL DA BANCA 
 

Art. 13 – Concluídas as etapas pertinentes à composição da Banca Examinadora, a Divisão de RH 

do Campus deverá encaminhar à CGVC, via e-mail, minuta do Edital de Banca (em formato Word 

ou odt) e aprovação da Congregação da referida Banca, escaneada, com as devidas assinaturas. 

 

Parágrafo único: Os documentos originais, de que trata o caput, deverão ser juntados ao processo 

do concurso;  

 

Art. 14 – No Edital de Banca deverá constar as informações: 

 

a) Identificação da respectiva Congregação / Instância Deliberativa com assinatura do presidente 

da Congregação. 

b) Informações do processo (área, subárea, cargo, número do Edital de abertura, modalidade – 

Concurso Público); 

c) Data de aprovação da composição, inclusive se ocorreu “ad referendum”; 

d) Data e hora de início da realização das provas; 

e) Endereço, completo, onde se realizarão as provas; 

f) Nome, cargo, Departamento e Instituição do Presidente da Banca, do Secretário do Concurso, 

dos Membros Titulares e dos respectivos Suplentes (em ordem alfabética por categoria de membros); 

g) Relação dos candidatos inscritos, em ordem alfabética contendo: número de inscrição, nome 

completo e quantitativo de candidatos. 

 

DAS PROVAS 

 

Art. 15 - O processo de avaliação nos concursos compreenderá a realização de provas de 

conhecimentos gerais e específicos, de acordo com os pontos e conteúdo expressos no edital, 

totalizando no mínimo 3 provas e no máximo 4 provas. 

 

I – Dentre as provas do concurso, deverão constar, obrigatoriamente, a Prova Didática e a Prova de 

Arguição do memorial, que deverão ter peso mínimo de 30% e 40%, respectivamente. 

 

II - As etapas de avaliação obedecerão à sequência indicada no edital, composta de: Prova Escrita, 

Prova Prática, Prova Didática, Prova de Arguição de Memorial, observando que a Prova Escrita, 

quando houver, deve ser realizada anteriormente à Prova de Arguição de Memorial, e esta última 

deverá ser posterior às demais, conforme §2º, art. 13 do Decreto 6944/2009.   

 

III - A Prova de Títulos, também, será obrigatória e terá caráter, apenas, classificatório e deverá ser 

a última prova a ser aplicada. 

 

Art. 16 - A Prova de Títulos e a Prova de Arguição de Memorial seguirão pontuação pré-

estabelecida no edital e indicada dentro do Quadro do Anexo I.  

 

I - Os itens e subitens propostos no Quadro do Anexo I estão de acordo com a estruturação do 

currículo Lattes do CNPq.  

 

II - Cada edital divulgará a pontuação prevista específica para aquele concurso em relação aos itens 

e subitens, que deverá atender a distribuição interna de 100 pontos.  

 

III - Nem todos os subitens precisarão ser pontuados, e não é permitida a inclusão de subitens. 

 



Art. 17 - A Prova Escrita, se houver, constará de tema sorteado dentre os pontos indicados no 

conteúdo programático do Edital, e terá duração de até 4 horas. Não haverá identificação do 

candidato, constando apenas o número atribuído conforme inciso II deste artigo.  

 

I - O sorteio do ponto da Prova Escrita será realizado na presença dos candidatos em sessão pública.  

 

II - Cada candidato receberá número de identificação para a Prova Escrita que não será divulgado aos 

membros da banca examinadora.  

 

III - Após a realização do sorteio do ponto, poderá ser admitida a prévia consulta de material 

bibliográfico e/ou anotações, desde que expressamente estabelecida no Edital, com definição das 

regras e sistemática desta consulta.  

 

IV - A avaliação da Prova Escrita, quando houver, deverá considerar os critérios conforme QUADRO 

DE PROVA ESCRITA do Anexo I. 

 

Art. 18 - A Prova Prática, se houver, poderá constituir-se de: 

 

a) Apresentação de projeto de pesquisa; ou 

b) Apresentação de plano de ensino; ou  

c) Redação contendo planejamento e desenvolvimento de aula prática; ou  

d) Prova oral de conhecimentos e habilidades específicas; ou  

e) Prova de Habilidades Específicas; ou 

f) Condução de casos clínicos ou procedimentos; ou 

g) Prova a ser definida pelo demandante do concurso e descrita no edital, ouvido o Conselho da Pró-

Reitoria de Gestão com Pessoas. 

 

I – O conteúdo, a forma, o tempo e critérios de realização e avaliação da Prova Prática, quando 

houver,  deverão ser descritos no edital.  

 

II - Em qualquer modalidade poderá haver arguição pela Banca.  

 

III - No caso de Prova de Habilidades Específicas, deverá haver indicação dos instrumentos, 

aparelhos ou das técnicas a serem utilizadas, bem como da metodologia de aferição para avaliação 

dos candidatos.  

 

IV - A realização de Prova Prática com teste de aptidão física (habilidades), quando necessária, 

exigirá a indicação no edital do tipo de prova, das técnicas admitidas e do desempenho mínimo para 

classificação, conforme §4º do art. 13 do Decreto nº 6.944/09.  

 

V - A Prova Prática será avaliada pelos membros da banca considerando-se os critérios e pontos do 

QUADRO DE PROVA PRÁTICA do Anexo I. 

 

Art. 19 - A Prova Didática será constituída de aula teórica compatível com a graduação, com duração 

de no mínimo 40 e de no máximo 50 minutos sobre o tema escolhido pelo candidato entre aqueles 

constantes do edital, podendo haver arguição pela banca sobre o ponto escolhido, depois de encerrada 

a exposição da aula pelo candidato.  

 

I - O presidente da banca deverá alertar a todos os candidatos sobre a duração da Prova Didática (que 

é Eliminatória), antes do seu início.  

 

II - Em caso de não observância da duração da aula teórica, o candidato será eliminado.  

 

III - A Prova Didática será aferida considerando-se os itens e critérios de pontuação como descritos 

no QUADRO DE PROVA DIDÁTICA do Anexo I. 

 



Art. 20 - Na avaliação dos candidatos, as notas deverão variar de zero a dez e será obtida pela 

somatória dos pontos/10. 

 

I - Serão eliminados e por consequência excluídos de participar das provas subsequentes, os 

candidatos que: 

 

a) Obtiverem nota inferior à 7,00 (sete), atribuídas por três (ou mais) Membros da Banca, em 

qualquer uma das provas e 

b) Não atingirem a média 7,00 (sete), em qualquer uma das provas, ainda que obtenham nota 

igual ou superior à 7,00 (sete), por quaisquer Membros da Banca. 

 

II - Cada membro da Banca indicará nos Quadros de Pontuação do Candidato - Anexo I, sua 

pontuação sobre todos os itens considerados (0 a 100) e a nota da prova (0 a 10), com duas casas 

decimais.  

 

III - A nota de cada prova corresponderá à média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores 

- Anexo I. 

 

IV - As notas de cada uma das provas serão divulgadas por ordem de classificação em local público 

e de conhecimento de todos os candidatos, logo após a realização das mesmas, inclusive para a última 

prova do concurso. 

 

V - A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas das provas - Anexo II. 

 

a) Deverá ser divulgado pela banca na sessão pública tal qual apresentado no Art.20. 

 

VI - Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com as notas finais ponderadas. 

 

VII - Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com o Anexo II do Decreto nº 6.944, de 

21/08/09, que passa a fazer parte integrante desta Resolução como Anexo III. 

 

Art. 21 - Concluídos os trabalhos, o Presidente da banca divulgará, em sessão pública, o resultado do 

concurso com o(s) nome(s) do(s) candidato(s) e notas finais do(s) aprovado(s), e classificado(s), 

encaminhando-o à Divisão de Recursos Humanos do respectivo campus para envio à Coordenadoria 

de Gestão de Vagas e Concursos (CGVC), para providências quanto à homologação do mesmo junto 

ao Conselho de Gestão com Pessoas (ConPessoas). 

 

I - Caberá a Divisão de RH dos Campi o recebimento do material do concurso, conferência, junção, 

numeração, organização de volumes, verificação e informação do conteúdo da mídia de gravação do 

concurso e formulário de correção do processo do concurso antes do envio a Coordenadoria de Gestão 

de Vagas e Concursos. 

 

II - Caberá recurso do candidato à Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, em relação ao resultado 

divulgado pela banca na sessão pública da Unifesp, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data de 

divulgação tratada no caput deste artigo. 

 

Art. 22 - Realizada a nomeação e não efetivada a posse, a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas 

procederá à nomeação do candidato subsequente, obedecendo-se à ordem de classificação, até que 

todas as vagas sejam preenchidas, observada a validade do concurso definida no respectivo edital. 

 

CAPÍTULO II - DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITÓRIAS  
 

Art. 23 - Esta Resolução entra em vigor após sua homologação pelo CONSU, devendo ser divulgada 

no site oficial da UNIFESP, ficando revogada a Resolução nº 116 de 27/05/2015 e demais disposições 

em contrário.  

 



Art. 24 - Serão cancelados os Concursos Públicos cuja realização das provas não ocorram em até 1 

(um) ano, após o encerramento das inscrições. Em casos excepcionais e justificados através de ofício, 

poderão ser prorrogados por mais 6 meses, desde que aprovado pela Unidade Universitária e entregue 

na CGVC, com antecedência de 15 (quinze) dias para o término do prazo inicial (1 ano). 

 

Art. 25 - As publicações de artigos realizadas posteriormente à data de inscrição no Concurso Público 

deverão ser aceitas pela Banca, se apresentadas pelo candidato. 

 

Art. 26 - Os Concursos já publicados até a data de aprovação desta Resolução pelo CONSU seguirão 

a Resolução 116. 

 

Parágrafo único – Encerrados estes concursos, tal resolução está revogada. 

 

 

Profª Drª Soraya Soubhi Smaili 

Reitora 

Presidente do Conselho Universitário 
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Resolução nº, de  de de 2017 
 

Dispõe sobre a contratação de Professor Substituto pela 
UNIFESP, em substituição à Resolução CONSU 116. 
 

 

A Reitora da Universidade Federal de São Paulo, no uso de suas atribuições, tendo em vista decisão 

proferida na reunião extraordinária do Conselho Universitário do dia 27/05/2015, e o disposto nos 

artigos 53, V, art. 54, § 1º, I, e art. 66 da Lei nº 9.394/1996, no art. 12 do Decreto nº 94.664/1987, nos 

artigos. 5º, 6º, 7º, 10 a 16 da Lei nº 8.112/1990, no art. 27 da Lei nº 10.741/2003, nos artigos. 37 a 44 

do Decreto nº 3.298/1999, no Decreto nº 6.944/2009, na Portaria Ministerial nº 475/1987, na Portaria 

Interministerial nº 182 - MEC/MPOG 20/05/13, DOU 21/05/2013, no art. 18 da Portaria nº 243/2011, 

no Regimento Geral da UNIFESP, e ainda em acordo com a Lei nº 12.772, de 28/12/2012 alterada 

pela Lei 12.863 de 24/09/2013, resolve regulamentar as normas para a contratação de professores 

substitutos na Universidade Federal de São Paulo. 

 

CAPÍTULO I - DAS NORMAS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º - A contratação de Professor Substituto pela UNIFESP atenderá ao disposto na Lei nº 8.745/93 

com alterações da Lei 12.772/12, à legislação pertinente e as normas constantes da presente 

Resolução e ocorrerá mediante a aprovação de candidato em Processo Seletivo Simplificado, que não 

poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do número de professores do quadro efetivo permanente, 

em exercício. 

 

§ 1º - No caso de não haver inscritos ou aprovados ou de não ocorrerem as provas por motivo de 

ausência do(s) candidato(s) inscrito(s) no Processo para os detentores do título de Doutor no dia da 

realização da prova, o processo seletivo será homologado e reaberto, pelo mesmo período, exigindo-

se dos candidatos a titulação mínima de Mestre.  

 

§2º – Em situações de excepcionalidade, poderá ocorrer a contratação de Professor Assistente A 

Substituto, acessível aos detentores de título de mestre, após justificativa consubstanciada pelo 

Departamento e/ou instância organizativa equivalente dos Campi, aprovada pela Congregação e 

referendada pelo CONSU. 

 

Art. 2º - A Contratação de Professor Substituto poderá ocorrer nas seguintes situações, segundo a Lei 

12.772/2012 e a Lei 8.745/93, hipóteses previstas no art.2o., itens IV, VII,XI e §1º da Lei 8745/1993: 

 

a) cargo de direção (reitor, vice-reitor, pró-reitor e diretor de campus);  

b) licença a gestante;  

c) licença ou afastamento, na forma do regulamento; 

d) vacância de cargo, excepcionalmente quando não houver possibilidade comprovada da realização 

de concursos públicos, para suprir tais vagas, conforme consta no art. 50 da Portaria do MEC nº 475, 

de 26 de Agosto de 1987. 

 



I - Após supridas as necessidades de contratações das alienas a e b deste artigo e, mediante análise 

do Banco de Professor Equivalente, não excedendo a 20% do Banco, poderá ser autorizada a 

contratação de que tratam as alíneas c e d.  

 

II - As requisições solicitadas para abertura dos Processos Seletivos deverão ser baseadas na tabela 

de áreas de conhecimento da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES. Em situações excepcionais, o Departamento ou instância organizativa equivalente deverá 

justificar o motivo da não utilização da referida Tabela. 

 

III - A abertura de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de professor substituto deverá 

ser aprovada na Congregação, ouvidos os departamentos acadêmicos ou instância organizativa 

similar, após análise de aproveitamento de candidatos habilitados nos Concursos Públicos da 

UNIFESP, conforme orientação da Procuradoria UNIFESP, baseada no Acórdão nº 1424/2011 – 

TCU. 

 

IV - A solicitação de abertura deverá ser encaminhada à Coordenadoria de Gestão de Vagas e 

Concursos (CGVC), em até seis dias úteis antes da realização da Reunião do primeiro Conselho 

competente, para garantir a inclusão em pauta, mediante processo contendo os devidos 

formulários com as deliberações da Chefia Departamental ou Coordenação de Curso (na ausência da 

estrutura departamental), bem como da Congregação, da Diretoria da Unidade Acadêmica e da 

Divisão de Recursos Humanos do Campus. 

 

DO EDITAL 
 

Art. 3º - O Edital do Processo Seletivo Simplificado indicará o local e período de inscrição, as 

prováveis datas de realização das provas e será divulgado por publicação, em forma de extrato, no 

Diário Oficial da União e disponibilizado integralmente no site oficial da Unifesp, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da realização da primeira prova. Deverá dispor sobre o cargo, 

a classe de ingresso, a remuneração inicial, as parcelas que a compõem, o regime de trabalho e o 

respectivo conteúdo programático, expresso numa relação de no mínimo 10 e no máximo 20 pontos, 

além de especificação da área para o título exigido no edital (Doutorado ou Mestrado conforme tabela 

de áreas de conhecimento da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES) e outros requisitos exigidos pela legislação pertinente - conforme art. 19 do Decreto 6.944/09 

e inciso I do art. 1º da Portaria 243, de 03/03/2011. 

 

Art. 4º - A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá ser divulgada por publicação no Diário 

Oficial da União e disponibilizada integralmente da no site oficial da Unifesp, conforme o §1º do art. 

18 do Decreto nº 6.944/09. 

 

DA INSCRIÇÃO 
 

Art. 5º - O período de inscrição para o processo seletivo simplificado será de 10 (dez) ou 20 (vinte) 

ou 30 (trinta) dias.  

 

§1º - As solicitações de prorrogação, desde que não exceda os 30 dias, deverão conter as devidas 

autorizações, sendo encaminhadas pela Divisão de Recursos Humanos dos Campi à Coordenadoria 

de Gestão de Vagas e Concursos com antecedência de 03 (três) dias úteis do prazo final de inscrições. 

 

Art. 6º - Para inscrever-se, o candidato deverá: 

I - Acessar o site da Unifesp; 

II - Cumprir as etapas constantes do edital quanto ao preenchimento correto e completo do formulário 

eletrônico; 

III - Gerar e efetuar o pagamento do boleto bancário, correspondente ao edital para o qual pretende 

se inscrever; 

 

IV - Preencher, imprimir e assinar declaração constante do edital, conforme alínea c deste artigo; 



 

V - Única e exclusivamente durante o período de inscrições, enviar via correio, para o endereço 

previsto no edital: 01 cópia de documento de identificação válido em território nacional com foto; 

01 cópia do boleto bancário e comprovante de pagamento de inscrição; 01 via da declaração constante 

no inciso IV; Curriculum vitae plataforma Lattes do CNPq ou equivalente para estrangeiros; 

Memorial descritivo e circunstanciado de atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a indicação 

das Atividades realizadas que sejam relacionadas ao cargo do processo seletivo e demais informações 

que possam ser úteis à avaliação da banca examinadora; a documentação comprobatória do memorial. 

 

a) Os documentos constantes na inciso V deste artigo deverão ser enviados em 03 (três) cópias em 

meio digital (CD/DVD), gravadas de forma não violável, devidamente identificadas com etiqueta 

contendo o nome e a assinatura do candidato, bem como a área/subárea objeto do concurso e número 

do edital.  

 

b) Deverá ser encaminhado uma cópia em papel, devidamente encadernada, correspondente ao 

conteúdo das cópias digitais constantes no inciso V deste artigo, com exceção da documentação 

comprobatória do memorial. 

 

c) O candidato deverá assinar e enviar termo declarando ter ciência e estar de acordo com os 

dispositivos constantes nesta Resolução, com os termos do respectivo Edital e, também, o termo de 

responsabilidade atestando que o conteúdo das cópias entregues em meio digital é fidedigno às cópias 

em papel.  

 

d) O candidato é responsável pelas informações prestadas, pelo envio dos documentos e conteúdo 

das mídias digitais e, a não veracidade ou ausência destas, nos prazos previstos, implicará na 

eliminação do mesmo do processo seletivo. 

 

DA BANCA 

 

Art. 7º - A Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Professor 

Substituto será composta por 03 (três) membros titulares, com titulação igual ou superior à do 

cargo concorrido, em área/departamento afim.  

 

I - Serão indicados 03 (três) suplentes que poderão substituir o(s) membro(s) titular(es) no caso de 

impedimento.  

 

II - A substituição prevista no inciso I deste artigo deverá ser comunicada e justificada pelo presidente 

da banca no termo de abertura e na ata do concurso, quando não houver divulgação anterior à data 

do processo seletivo simplificado. 

 

III - Os membros da Banca Examinadora, quando pertencentes à Unifesp, deverão pertencer ao 

quadro permanente e ao quadro permanente efetivo da Unifesp, composto pelos docentes em 

exercício e aposentados. 

 

IV – Na impossibilidade de constituição da Banca Examinadora, na data da realização das provas, 

devido à ausência de membros titulares e, esgotada a lista de suplentes, o concurso deverá ser adiado. 

 

V – A Divisão de RH do Campus é responsável por: 

 

a) Compor relação de servidores, Técnicos Administrativos em Educação, aptos a secretariar os 

processos seletivos; 

b) Disponibilizar à Comissão de Bancas do respectivo Campus, a relação de servidores, Técnicos 

Administrativos em Educação, pertencentes ao quadro da Unifesp, do respectivo Campus, com a 

aptidão mencionada na alínea a, para o convite do secretário do processo seletivo, observando o 

Decreto 6114 de 15 de maio de 2007; 



c) Acompanhar o andamento do processo até o término da sua vigência (conforme 

Descentralização Parcial dos Concursos Públicos e Processos Seletivos Simplificados); 

d) O servidor indicado para secretariar o processo seletivo, quando não pertencer ao 

departamento ou unidade executora, deverá apresentar comprovação da ciência de sua chefia 

imediata, na carta convite emitida aos secretários de processos seletivos; 

e) A Divisão de RH deverá ainda emitir as cartas Convites e Agradecimento, bem como 

providenciar cópias dos Editais de abertura, de banca e a resolução pertinentes ao processo seletivo, 

além de disponibilizar o material dos candidatos, entregando-os ao secretário. 

f)  A Divisão de Recursos Humanos do Campus deverá realizar o controle da data de realização 

das provas para que nenhum candidato inscrito, em mais de um concurso, no âmbito da Unifesp, 

tenha cerceado seu direito de participar de ambas as provas. 

 

VI – Somente servidores técnicos administrativos em educação deverão secretariar processos 

seletivos, sendo considerados aptos aqueles que receberam treinamento junto a Coordenadoria de 

Gestão de Vagas e Concursos (CGVC). 

 

VII – O(a) secretário(a) da banca deverá permanecer no local de realização da provas durante todas 

as etapas do concurso e orientar a banca examinadora em todo o processo, inclusive garantindo o 

devido preenchimento de formulários e colhendo as devidas assinaturas.   

 

a. É de responsabilidade do(a) secretário(a) a identificação do candidato, que deverá ser 

realizada através da apresentação pelo candidato de documento oficial de identidade com foto;  

b. É responsabilidade do(a) secretário(a) a gravação de imagens, quando previsto no edital, e de 

todas as provas orais, inclusive arguições realizadas pela banca examinadora, bem como a 

transferência dos conteúdos das gravações para mídia que comporá o processo do concurso.  

VIII – Nenhum dos membros da banca, presidente e secretário poderá se ausentar do local de 

provas antes de concluídos todos os trabalhos pertinentes ao processo seletivo. 

 

IX -  Os trabalhos da Banca Examinadora deverão ocorrer em dias úteis, iniciando a partir das 08h00 

e encerrando até as 20h00. 

 

 

Art. 8º - A banca atuará sob a presidência de um docente, com título de Doutor, pertencente ao quadro 

permanente da Unifesp e em atividade há pelo menos cinco anos, sendo indicado pelo Conselho de 

Departamento ou Comissão de Curso e homologado pela Congregação.  

 

I - O Presidente, que não será um dos três membros da banca, coordenará os trabalhos, sem direito 

a arguição e a voto.  

 

Parágrafo único - O Presidente da Congregação poderá indicar um docente como Presidente da 

banca examinadora na ausência ou impossibilidade de comparecimento do Professor anteriormente 

indicado. 

 

Art. 9º - Não deverá participar da banca ou de sua presidência aquele que, em relação a qualquer 

candidato, for: 

a) parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ocorrendo o mesmo 

para quem for ou tiver sido enteado, cônjuge ou companheiro; 

b) sócio com interesses comerciais diretos; 

c) orientador ou coorientador em dissertação de mestrado ou tese de doutorado, ou supervisor em 

pós-doutorado e vice-versa; 

d) colaborador regular em atividades acadêmicas ou publicações. 

 

§1o Não configura conflito de interesses a participação do Docente em banca de defesa de tese, 

mestrado ou doutorado e/ou outros processos avaliativos. 



 

§2o Para atender ao disposto neste artigo, todos os membros da banca deverão assinar um termo de 

compromisso e declarar possíveis conflitos de interesse em casos não previstos no artigo 9º.  

 

Art. 10 - Os Conselhos de Departamento ou instância equivalente deverão sugerir às respectivas 

Congregações 6 (seis) nomes, em ordem alfabética, para composição de bancas, podendo ser 

integralmente da instituição, para avaliação da comissão de bancas das respectivas Congregações dos 

Campi.  

 

I – Os critérios de impedimento citados no artigo anterior deverão estender-se aos membros 

participantes dos Conselhos de departamento e aos membros da Comissão de Banca ou instância 

organizativa equivalente, responsável pela indicação e/ou nomeação da Banca Examinadora; ou seja, 

os membros acima citados que tiverem conflitos de interesses com os candidatos inscritos no Processo 

Seletivo Simplificado, não poderão sugerir nomes para a composição da Banca Examinadora que 

serão encaminhados para a Congregação. 

 

II - Cada congregação deverá constituir uma comissão de bancas, indicando os nomes e o período de 

sua vigência. A comissão terá como competência analisar os nomes dos professores indicados pelos 

departamentos ou instância organizativa equivalente, visando evitar conflitos de interesses e definir 

a composição final das bancas dos processos seletivos e indicar os secretários dos processos seletivos.  

 

III - No caso de vagas alocadas diretamente pelas Pró-Reitorias ou Diretorias de Unidades 

Universitárias ou de Campus a lista dos nomes para as bancas deverá ser sugerida pela respectiva 

Congregação ou pelo respectivo Conselho. 

 

IV – A lista com a indicação dos nomes dos Membros da Bancas, deverá conter: nome, cargo 

(constante da carreira Docente), nome do Departamento e o nome da Instituição em qual o Docente 

trabalha, o endereço do lattes e endereço eletrônico (e-mail) do docente. 

 

Art. 11 - A Banca proposta pelo Conselho do Departamento, ou instância equivalente dos Campi, 

será aprovada pela Congregação, após análise da comissão de bancas da respectiva Unidade 

Universitária.  

 

I - Os Departamentos terão o prazo de 20 dias corridos, findo o período de inscrição, para encaminhar 

a relação dos membros da banca para a comissão de bancas das respectivas congregações.  

 

II - A Comissão de bancas terá no máximo de 20 dias corridos para aprovação da banca e 

encaminhamento a Divisão de Recursos Humanos dos Campi.  

 

III – A Congregação do Campus deverá encaminhar a composição da banca aprovada à Divisão de 

Recursos Humanos do Campus, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data de início 

das provas. 

 

IV - A Divisão de Recursos Humanos do Campus deverá realizar o controle da data de realização das 

provas para que nenhum candidato inscrito, em mais de um processo seletivo, no âmbito da Unifesp, 

tenha cerceado seu direito de participar de ambas as provas. 

 

V – A Divisão de Recursos Humanos do Campus deverá encaminhar à CGVC, documento 

padronizado de composição de banca examinadora com antecedência mínima de 12 (doze) dias úteis 

da data de início das provas. 

 

VI- A CGVC deverá divulgar a composição da Banca Examinadora aos candidatos através do site da 

Unifesp com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data de início das provas. 

 



Parágrafo Único - Os prazos referidos nos incisos I ao V poderão, mediante análise e deliberação da 

CGVC - Coordenadoria de Gestão de Vagas e Concursos da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas ser 

reduzidos em ano eleitoral, mediante cronograma a ser definido e divulgado pela CGVC. 

 

DO EDITAL DA BANCA 
 

Art. 12 – Concluídas as etapas pertinentes à composição da Banca Examinadora, a Divisão de RH 

do Campus deverá encaminhar à CGVC, via e-mail, minuta do Edital de Banca (em formato Word 

ou odt) e aprovação da Congregação da referida Banca, escaneada, com as devidas assinaturas. 

 

Parágrafo único: Os documentos originais, de que trata o caput, deverão ser juntados ao processo do 

Processo Seletivo Simplificado;  

 

Art. 13 – No Edital de Banca deverá constar as informações: 

 

a) Identificação da respectiva Congregação / Instância Deliberativa com assinatura do presidente 

da Congregação; 

b) Informações do processo (área, subárea, cargo, número do Edital de abertura, modalidade – 

Processo Seletivo Simplificado); 

c) Data de aprovação da composição, inclusive se ocorreu “ad referendum”; 

d) Data e hora de início da realização das provas; 

e) Endereço, completo, onde se realizarão as provas; 

f) Nome, cargo, Departamento e Instituição do Presidente da Banca, do Secretário do Proce, dos 

Membros Titulares e dos respectivos Suplentes (em ordem alfabética por categoria de membros); 

g) Relação dos candidatos inscritos, em ordem alfabética contendo: número de inscrição, nome 

completo e quantitativo de candidatos. 

 

DAS PROVAS 
 

Art. 14 - As provas do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto serão:  

 

I. Prova Didática representando 60% da nota final; 

 

II. Prova de Arguição de Memorial representando 40% da nota final e 

 

III - Prova de Títulos terá caráter, apenas, classificatório. 

 

Parágrafo único: As provas deverão ser, obrigatoriamente, aplicadas na sequência dos incisos I, II e 

III. 

 

Art. 15 - A Prova Didática será constituída de aula teórica compatível com a graduação, com duração 

de no mínimo 40 e de no máximo 50 minutos sobre o tema escolhido pelo candidato entre aqueles 

constantes do edital, podendo haver arguição pela banca sobre o ponto escolhido, depois de encerrada 

a exposição da aula pelo candidato. 

 

I - O presidente da banca deverá alertar a todos os candidatos sobre a duração da Prova Didática (que 

é Eliminatória), antes do seu início.  

 

II - Em caso de não observância da duração da aula teórica, o candidato será eliminado.  

 

III - A Prova Didática será aferida considerando-se os itens e critérios de pontuação como descritos 

no QUADRO DE PROVA DIDÁTICA do Anexo I. 

 

Art. 16 - A Prova de Títulos e a Prova de Arguição de Memorial seguirão pontuação pré-

estabelecida no edital e indicada dentro do Quadro do Anexo I.  

 



I - Os itens e subitens propostos no Quadro do Anexo I estão de acordo com a estruturação do 

currículo Lattes do CNPq.  

 

II - Cada edital divulgará a pontuação prevista específica para aquele processo seletivo em relação 

aos itens e subitens, que deverá atender a distribuição interna de 100 pontos.  

III - Nem todos os subitens precisarão ser pontuados, e não é permitida a inclusão de subitens. 

 

Art. 17- Na avaliação dos candidatos, as notas deverão variar de zero a dez e será obtida pela 

somatória dos pontos divididos por 10.  

 

I - Serão eliminados e por consequência excluídos de participar das provas subsequentes, os 

candidatos que: 

 

a) Obtiverem nota inferior à 7,00 (sete), atribuídas por dois (ou mais) Membros da Banca, em 

qualquer uma das provas; 

b) Não atingirem a média 7,00 (sete), em qualquer uma das provas, ainda que obtenham nota 

igual ou superior à 7,00 (sete), por quaisquer Membros da Banca. 

 

II - Cada membro da Banca indicará nos Quadros de Pontuação do Candidato - Anexo I, sua 

pontuação sobre todos os itens considerados (0 a 100) e a nota da prova (0 a 10), com duas casas 

decimais.  

 

III - A nota de cada prova corresponderá à média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores 

- Anexo I. 

 

IV - As notas de cada uma das provas serão divulgadas por ordem de classificação em local público 

e de conhecimento de todos os candidatos, logo após a realização das mesmas, inclusive para a última 

prova do processo seletivo. 

 

V - A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas das provas - Anexo II. 

 

a) Deverá ser divulgado pela banca na sessão pública tal qual apresentado no Art.18. 

 

VI - Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com as notas finais ponderadas. 

 

VII - Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com o Anexo II do Decreto nº 6.944, de 

21/08/09, que passa a fazer parte integrante desta Resolução como Anexo III. 

 

Art. 18 - Concluídos os trabalhos, o Presidente da banca divulgará, em sessão pública, o resultado do 

processo seletivo com o(s) nome(s) do(s) candidato(s) e notas finais do(s) aprovado(s), e 

classificado(s), encaminhando-o à Divisão de Recursos Humanos do respectivo campus para envio à 

Coordenadoria de Gestão de Vagas e Concursos (CGVC), para providências quanto à homologação 

do mesmo junto ao Conselho de Gestão com Pessoas (ConPessoas). 

 

I - Caberá a Divisão de RH dos Campi o recebimento do material do processo seletivo, conferência, 

junção, numeração, organização de volumes, verificação e informação do conteúdo da mídia de 

gravação do processo seletivo e correção do processo do processo seletivo antes do envio a 

Coordenadoria de Gestão de Vagas e Concursos. 

 

II - Caberá recurso do candidato à Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, em relação ao resultado 

divulgado pela banca na sessão pública da Unifesp, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data de 

divulgação tratada no caput deste artigo. 

 

Art. 19 - Realizada a nomeação e não efetivada a posse, a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas 

procederá à nomeação do candidato subsequente, obedecendo-se à ordem de classificação, até que 



todas as vagas sejam preenchidas, observada a validade do processo seletivo definida no respectivo 

edital. 

 

Art. 20 - No caso de contratação de Professor Substituto para a substituição de Docente em licença à 

gestante, a abertura do processo seletivo poderá se dar a partir do 4º (quinto) mês de gestação, 

devendo a solicitação estar acompanhada de declaração da servidora quanto ao seu período 

gestacional.  

 

Parágrafo único - O Professor Substituto contratado para substituição de Docente em licença à 

gestante terá seu contrato encerrado no dia seguinte ao retorno da Docente ao Quadro Efetivo 

substituída.  

 

Art. 21 - O Professor Substituto poderá trabalhar em regime de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas 

semanais. 

 

CAPÍTULO II - DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITÓRIAS  
 

Art. 22 - Esta Resolução entra em vigor após sua homologação pelo CONSU, devendo ser divulgada 

no site oficial da UNIFESP, ficando revogada a Resolução nº 116 de 27/05/2015 e demais disposições 

em contrário.  

 

Art. 23 - Serão cancelados os Processos Seletivos Simplificados cuja realização das provas não 

ocorram em até 6 meses, após o encerramento das inscrições. Em casos excepcionais e justificados 

através de ofício, poderão ser prorrogados por mais 3 meses, desde que aprovado pela Unidade 

Universitária e entregue na CGVC, com antecedência de 15 (quinze) dias para o término do prazo 

inicial (6 meses). 

 

Art. 24 - As publicações de artigos realizadas posteriormente à data de inscrição no Processo Seletivo 

Simplificado deverão ser aceitas pela Banca, se apresentadas pelo candidato. 

 

Art. 25 - Os Processos já publicados até a data de aprovação desta Resolução pelo CONSU seguirão 

a Resolução 116. 

 

Parágrafo único – Encerrados estes processos tal resolução está revogada. 

 

 

 

Profª Drª Soraya Soubhi Smaili 

Reitora 

Presidente do Conselho Universitário 

 



 ANEXO I – QUADROS DE PONTUAÇÃO 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

I- QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA PROVA ESCRITA 
 

ITEM 
Valores dos 

pontos 
Pontos 

Atribuídos 

Objetividade    
  

Domínio e abrangência do conteúdo    
  

Coesão e Coerência textual    
  

Total de Pontos (0 a 100) 100   
  

Nota da prova = Total de Pontos atribuídos / 10 (0 a 10)   

II- QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA PROVA DIDÁTICA 
 

ITEM 
Valores dos 

pontos 
Pontos 

Atribuídos 

Elaboração do plano de aula que deverá conter o objetivo 
da aula, conteúdo, estratégia e/ou metodologia, recursos e 
referências 

 
  
  

Domínio do conteúdo e pertinência ao tema escolhido 
(apresentados no Edital) 

 
  
  

Objetividade e clareza    
  

Adequação ao nível de Graduação    
  

Uso de Recurso Didático    
  

Total de Pontos (0 a 100) 100   
  

Nota da prova = Total de Pontos atribuídos / 10 (0 a 10)   

Justificativa do avaliador em caso de reprovação do candidato

Justificativa do avaliador em caso de reprovação do candidato



 

 
 

 
IV- ARGUIÇÃO DO MEMORIAL 

 

ITEM 
Valores dos 

pontos 
Pontos 

Atribuídos 

Conhecimento da área e subárea do concurso   

Afinidade com o trabalho acadêmico   

Articulação das atividades e projetos com a missão da universidade   

Outros pontos relevantes para a Universidade   

Contribuições e perspectivas profissionais nos próximos anos    

Total de Pontos (0 a 100) 100  

TOTAL DE PONTOS DA ARGUIÇÃO DO MEMORIAL                
(valor de 0 a 100)  

 

B. NOTA FINAL DA ARGUIÇÃO DO MEMORIAL 
Total de Pontos atribuídos /10 - variação de 0 a 10 

 

 

 
 
 

III- QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 
 

ITEM 
Valores dos 

pontos 
Pontos 

Atribuídos 

Domínio do Conteúdo: definição, pertinência, originalidade 
e importância da contribuição na área de conhecimento 

  
  
  

Domínio Prático (quando couber)     
  Objetivos adequados a propostas     
  

Metodologias adequadas: fundamentação científica e 
métodos empregados 

  
  
  

Clareza da apresentação     
  Total de Pontos (0 a 100) 100   
  

Nota da prova = Total de Pontos atribuídos / 10 (0 a 10)   

Justificativa do avaliador em caso de reprovação do candidato

Justificativa do avaliador em caso de reprovação do candidato



 
V- TÍTULOS – SOMENTE CLASSIFICATÓRIO 

 

1 - Formação e Titulação Profissional  
Deverão ser pontuados somente os itens acima da titulação 

mínima exigida no Edital 

Total de Pontos: 10 a 15                           
Somatório de 1, 2, 3 e 4 não podem ultrapassar 100 

pontos 

Formações e titulações   
Valores dos 

pontos 
Pontos 

Atribuídos 

Doutorado (Pontuar apenas se o concurso for para Mestre)    

Livre-Docência    

Pós-Doutorado     

Número de pontos atribuídos pelo 
membro  

 

   

2. Atividades de Ensino  
 Considerar a atuação profissional relacionada à área do 

concurso 

Total de Pontos: 30 a 40                                          

Somatório de 1, 2, 3 e 4 não podem ultrapassar 100 
pontos 

Atividades 
Valores dos 

pontos 
Pontos 

Atribuídos 

Educação Básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio)   

Graduação   

Pós-Graduação strito-sensu   

Pós-Graduação lato-sensu   

Outra atividade de ensino (discriminar)   

Orientações 
Valores dos 

pontos 
Pontos 

Atribuídos 

Iniciação científica   

Orientação de bolsa de extensão    

Trabalhos de conclusão de curso (graduação, lato sensu)   

Mestrado   

Doutorado   

Supervisão de pós-doutorado   

Outra atividade de orientação (discriminar)   

Número de pontos atribuídos pelo 
membro  

 

   

3. Produção intelectual e Atividades de 
Extensão 

Para a produção bibliográfica poderão ser considerados os 
critérios Qualis CAPES e/ou fator de impacto da área 

Total de Pontos: 30 a 40                                  
Somatório de 1, 2, 3 e 4 não podem ultrapassar 100 

pontos 

Produção 
Valores dos 

pontos 
Pontos 

Atribuídos 

Artigos completos em periódicos   

Artigos completos em anais de congresso     

Livro - organização e editoria de livro   

Livro – autor   

Livro – capítulo    

Produção Artística   

Patente   

Editorias e revisão de periódicos   

Outras produções intelectuais (discriminar)   



Projetos (financiados ou não) 
Valores dos 

pontos 
Pontos 

Atribuídos 

Pesquisa   

Ensino   

Extensão   

Desenvolvimento tecnológico   

Inovação tecnológica   

Desenvolvimento de políticas públicas    

Outros projetos (discriminar)   

Número de pontos atribuídos pelo 
membro  

 

   

4.  Atividades de Gestão 
Considerar a atuação profissional relacionada à área do 

concurso 

Total de Pontos: 05 a 10                                 
Somatório de 1, 2, 3 e 4 não podem ultrapassar 100 

pontos 

Atividade 
Valores dos 

pontos 
Pontos 

Atribuídos 

Coordenador de curso de graduação   

Coordenador de curso de pós-graduação estrito senso   

Coordenador de curso de pós-graduação lato senso   

Chefias, direção e/ou coordenações (faculdades, departamentos, 
câmaras, disciplinas, serviços e outros- discriminar) 

  

Participação em comissões e/ou grupos de trabalho    

Outras atividades de gestão (discriminar)   

Número de pontos atribuídos pelo 
membro  

 

 

TOTALIZAÇÃO DOS PONTOS / NOTA 
GRUPO NOTA 

1. Formação e Titulação Profissional    

2. Atividades de Ensino    

3. Produção intelectual e Atividades de Extensão   

4. Atividades de Gestão   

TOTAL I = Somatório de 1, 2, 3 e 4 (valor de 0 a 100)   

TOTAL II = Resultado do Somatório de 1, 2, 3 e 4 / 
10 (variação de 0 a 10)   

 
 

 
 


