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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Conselho Diretor
Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, 3º andar - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 

Telefone: +55 (34) 3239-4801/4802 - www.ufu.br/conselhos-superiores - seger@reito.ufu.br 
  

RESOLUÇÃO CONDIR Nº 10, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

  

Altera a Resolução nº 8/2019, do Conselho
Diretor, que "Regulamenta o processo de
provimento de vagas docentes, por meio
de remoção, concurso público ou
redistribuição, no âmbito da Universidade
Federal de Uberlândia".

O CONSELHO DIRETOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 14 do Estatuto, na 7ª reunião realizada aos 8 dias do mês de
outubro do ano de 2021, tendo em vista a aprovação do Parecer nº 12/2021/CONDIR de um de seus
membros, nos autos do Processo nº 23117.039276/2018-11, 

 

R E S O L V E:

 

Art. 1º  A Resolução nº 8/2019, do Conselho Diretor, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 2º ......................................................

...................................................................

II - realização de prova escrita e/ou prova didá�ca e/ou prova prá�ca e/ou prova oral e/ou
defesa de projeto.

..................................................................

§ 2º  A definição do perfil previsto no caput, bem como dos critérios de avaliação, seu
peso, pontuação mínima, caráter eliminatório ou classificatório e tempos de realização das provas e
defesa de projeto, caberá ao Conselho da Unidade.

§ 3º  O Conselho da Unidade deverá aprovar a cons�tuição de Comissão Examinadora,
composta por três docentes �tulares e três docentes suplentes, para julgar os eventuais pedidos de
remoção ou redistribuição para a vaga em questão.

.................................................................." (NR)

 

"Art. 3º .....................................................

..................................................................

III - abertura de chamada pública para redistribuição ou novo concurso.

.................................................................." (NR)

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 13/10/2021 
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"Art. 8º .....................................................

I - requerimento contendo nome, matrícula SIAPE, Unidade de lotação atual, Unidade(s)
e campus (campi) de interesse, qualificação (níveis e áreas de formação) e área de atuação; e

II - documentos comprobatórios da formação acadêmica.

.................................................................

§ 4º  Caso haja vaga compa�vel com o pedido, nos termos dos arts. 2º e 3º, a PROGEP
consultará o servidor sobre a permanência do interesse em ser removido, e, caso necessário, enviará o
processo para inclusão de documentos pelo servidor.

§ 5º  O servidor terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para fazer a juntada dos documentos
necessários conforme os critérios estabelecidos, antes da análise pela Unidade.

§ 6º  Os pedidos que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 5º não serão analisados
até o encerramento da situação impedi�va da remoção." (NR)

 

"Art. 21. ..................................................

Parágrafo único.  Havendo interesse da Unidade em receber servidor por redistribuição,
deverá ser publicado edital de chamada pública para inscrição de servidores de outras ins�tuições." (NR)

 

"Art. 22.  Os interessados na redistribuição deverão enviar os documentos solicitados no
edital por meio eletrônico, conforme as instruções e prazos estabelecidos.

Parágrafo único.  Caberá à Comissão Examinadora avaliar os pedidos recebidos conforme
os critérios definidos nos termos do art. 2º." (NR)

 

"Art. 23.  Os pedidos de redistribuição recebidos de forma avulsa serão analisados quanto
à possibilidade de permuta com servidor da UFU.

§ 1º  Após o recebimento do processo, a Unidade deverá divulgar internamente a
possibilidade de redistribuição para manifestação dos servidores da UFU interessados. 

§ 2º O Conselho da Unidade deverá deliberar a respeito da permuta, levando em
consideração o atendimento ao interesse ins�tucional, bem como os critérios polí�co-pedagógicos." (NR)

 

Art. 2º  Devido às presentes alterações, deve a Resolução nº 08/2019, do Conselho Diretor,
ser republicada, fazendo-se menção a esta Resolução.

 

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço
Eletrônico.

 

VALDER STEFFEN JUNIOR
Presidente

 
(O texto consolidado da Resolução nº 8/2019/CONDIR está disponível na página eletrônica dos Conselhos

Superiores).

Documento assinado eletronicamente por Valder Steffen Junior, Presidente, em 13/10/2021, às
16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

https://ufu.br/conselhos-superiores
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3096259 e
o código CRC C197D60A.

 

Referência: Processo nº 23117.039276/2018-11 SEI nº 3096259
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