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INSTRUÇÃO 

ASSUNTO 
Contratação e nomeação de docentes, aproveitamento de concurso. 
Dispõe   sobre   os   procedimentos   administrativos  relativos  à contratação 
(processo seletivo) e nomeação (concurso público) de docentes e 
aproveitamento de concurso. 

TÉCNICOS RESPONSÁVEIS 
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Josinete de Fátima Pereira Passos 

SETOR RESPONSÁVEL 
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ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A CONTRATAÇÃO 

(PROCESSO SELETIVO) E NOMEAÇÃO (CONCURSO 

PÚBLICO) DE DOCENTES, DE RESPONSABILIDADE 

DESTA PRÓ-REITORIA NO ÂMBITO DA UFMA. 

 

 
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO, considerando a necessidade de explicitar os procedimentos 

administrativos relativos à contratação (processo seletivo) e nomeação 

(concurso público) de docentes, os quais contam com a mediação técnica da 

Divisão de Registro e Movimentação Docente do Departamento de 

Desenvolvimento do Ensino de Graduação, desta Pró-Reitoria, no uso de suas 

atribuições, resolve: 

 

 
Art. 1º A contratação de docentes aprovados em processo seletivo obedece ao 

seguinte trâmite: 

1.1 – Candidatos aprovados nos seletivos realizados pela subunidade 

acadêmica e dentro do número de vagas: 

I. Após conclusão do processo seletivo e com o resultado final 

publicado no Diário Oficial da União, A subunidade Acadêmica 

responsável pelo seletivo (campus de São Luís, Imperatriz, 

Chapadinha, Codó, Bacabal, Pinheiro, Grajaú, São Bernardo e 

Balsas) solicita, por meio de processo eletrônico e memorando, a 

contratação do professor à Pró-Reitoria de Ensino (PROEN); 

II. O Gabinete da PROEN encaminha à Diretoria do Departamento de 

Desenvolvimento do Ensino de Graduação (DEDEG), com vistas à 

DIDOC para os procedimentos cabíveis; 

III. A DIDOC elabora memorando para assinatura da Diretoria do 
DEDEG, solicitando a contratação à Pró- Reitoria de Recursos 
Humanos (PRH); 

IV. A DIDOC envia o processo eletrônico de contratação ao GAB/PRH 
para as providências cabíveis.  
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1.2 – candidatos aprovados excedentes no seletivo realizado pela 

subunidade Acadêmica: 

I. Enviar ao GAB/PROEN o processo eletrônico do candidato excedente 

no seletivo, no referido processo deve constar, além da documentação 

pessoal do candidato, Memorando eletrônico, formulário solicitando a 

contratação e Planejamento Acadêmico.  

II. O GAB/PROEN, encaminha o processo à DIDOC para análise. 

III. Após análise da documentação, a DIDOC submete à autorização da 

Diretoria do DEDEG; 

IV. Caso deferido, a DIDOC elabora o memorando de contratação para 

assinatura da Diretoria do DEDEG e posterior envio ao GAB/PRH para 

as providências; 

V. Caso indeferido, o processo retorna à Subunidade Acadêmica.  

 

1.3 – candidatos aprovados excedentes no seletivo realizado por outra 

subunidade Acadêmica: 

I. Encaminhar memorando eletrônico à subunidade acadêmica promotora do 

seletivo e ao GAB/PROEN. 

II. Após aprovação do pedido, a subunidade acadêmica responsável pelo 

seletivo encaminha o processo do candidato ao GAB/PROEN. 

VI.  O GAB/PROEN, encaminha o processo à DIDOC para análise. 

VII. Após análise da documentação, a DIDOC submete à autorização da 

Diretoria do DEDEG; 

VIII. Caso deferido, a DIDOC elabora o memorando de contratação para 

assinatura da Diretoria do DEDEG e posterior envio ao GAB/PRH para 

as providências; 

IX. Caso indeferido, o processo retorna à Subunidade Acadêmica promotora 

do seletivo e a subunidade solicante é comunicada por meio de 

memorando eletrônico.  
 

Art. 2º A nomeação de docentes aprovados em concurso público obedece ao 

seguinte trâmite: 

2.1 Candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no 

Concurso. 

I. Após a realização do concurso público, a Subunidade Acadêmica 

Promotora do Concurso (campus de São Luís, Imperatriz, 

Chapadinha, Codó, Bacabal, Pinheiro, Grajaú, São Bernardo e 

Balsas) encaminha o processo eletrônico do candidato aprovado 

para a PROEN, juntamente com o memorando solicitando a 

nomeação; 
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II. O Gabinete da PROEN encaminha o processo ao DEPLAC para que 

seja informado o código de vaga; 

III. O DEPLAC retorna o processo ao GAB/PROEN com vistas à DIDOC; 

IV. A DIDOC elabora memorando para assinatura da Pró-Reitora de 
Ensino solicitando a nomeação à PRH; 

V. Após assinatura do documento, a DIDOC envia o processo à PRH 
para os procedimentos quanto à nomeação solicitada. 

 

2.2 Candidato aprovado fora do número de vagas: 

 
I.  A subunidade Acadêmica responsável pelo Concursp, envia ao 

GAB/PROEN o processo eletrônico do candidato excedente no 

Concurso, no qual deve constar, além da documentação pessoal do 

candidato, Memorando eletrônico devidamente justificado e 

Planejamento Acadêmico.  

II. O GAB/PROEN encaminha o processo ao DEPLAC para análise quanto 

à disponibilidade de código de vaga; 

III. Após análise, o DEPLAC retorna o processo ao GAB/PROEN para 

autorização. 

IV. Caso autorizado, o GAB/PROEN encaminha o processo à DIDOC para 

instrução e elaboração do Memorando para assinatura da Pró-Reitora 

de Ensino ,solicitando à nomeação à PRH. 

V. A DIDOC encaminha o processo ao GAB/PRH para as providências 

cabíbeis. 

VI. Caso o pedido não seja autorizado pela Pró-Reitoria de Ensino, o 

processo retorna à Subunidade promotora do Concurso. 

 

2.3  candidatos aprovados excedentes em Concurso realizado por outra 

subunidade Acadêmica: 

I – Subunidade que não realizou o Concurso deverá encaminhar memorando 

justificado ao GAB/PROEN; 

II-GAB/PROEN encaminha o pedido ao DEPLAC para verificar a 

disponibilidade de vaga; 

III- O DEPLAC responde o memorando ao GAB/PROEN.  

IV – Caso autorizado, a Subunidade promotora do Concurso encaminha o 

processo do candidato aprovado ao GAB/PROEN para as providências 

cabíveis quanto a nomeação que obedece os itens IV e V do 2.1 deste Artigo.  

 

 

 

 

Art. 3º O aproveitamento de Concurso, é o ato de aproveitar candidatos 
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aprovados em outra IFES no âmbito regional, previsto no Edital de abertura do 

Concurso que deve obedecer o seguinte trâmite: 

 

I – Abertura de processo eletrônico solicitando o aproveitamento de concurso 

no qual deve constar: Memorando solicitando o aproveitamento, manifestação 

do candidato no interesse de assumir a vaga (telefone, e-mail, endereço e 

documento de identidade),  Edital de Abertura do Concurso, Edital de 

Resultado; 

II- O processo deve ser apreciado pela Assembleia/Colegiado da Subunidade 

Acadêmica; 

III – Após aprovação, deve ser encaminhado à PRH para instrução; 

IV – A PRH encaminha à GAB/PROEN com vistas ao DEPLAC para que seja 

verificado a disponiblidade de código de vaga. 

V- O DEPLAC devolve ao GAB/PROEN com vistas a DIDOC para instrução; 

VI – Após instrução, a DIDOC submete à apreciação da Diretoria do DEDEG; 

VII – O DEDEG encaminha oa GAB/PROEN com vistas à Reitoria para 

autorização; 

VIII-Caso autorizado, a Magnífica Reitora solicita oficialmente o aproveitamento 

à IFES promotora do Concurso.  

IX – Após aprovado o pedido de aproveitamento em todas as instâncias, o 

pedido de nomeação é solicitado ao GAB/PRH, conforme itens 1.1 (IV e V) do 

Art. 2º.  

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

São Luís, julho de 2019. 

 
Profa. Dra. DOURIVAN CAMARA SILVA DE JESUS 

Pró-Reitora de Ensino 
 

 

 

 


