
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO PARA ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO MAGISTÉRIO 
FEDERAL – ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO - EBTT 

 
 
 À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 
 Solicitamos a abertura de Concurso para Professor do Magistério Federal - Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, conforme informações a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS DO CONCURSO 
 
1. Unidade de Ensino: _______________________________________________________________________ 

2. Número de vagas: ________________________________________________________________________ 

3. Classe (DI ou Titular): ____________________________________________________________________ 

4. Regime de Trabalho: _____________________________________________________________________ 

5. Origem da vaga e nome do último ocupante (aposentadoria, exoneração, falecimento, etc): 

_________________________________________________________________________________________ 

6. Área/Subárea (conforme Tabela de áreas de conhecimento do CNPQ): ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7. Requisitos: ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8. Haverá Prova Objetiva?  (    ) Sim  (nesse caso a Prova Escrita terá caráter classificatório) 

         (    ) Não  (nesse caso a Prova Escrita terá caráter eliminatório e classificatório) 

9. Haverá Prova Didático-Prática?    (    ) Sim             (    ) Não 

 

DADOS DA UNIDADE DE ENSINO 
 
10. Endereço completo:_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
11. Telefone:____________________________________________________________ _____________ 
 
12. E-mail:__________________________________________________________________________ 

 
13. De acordo da Direção da Unidade de Ensino (assinatura e carimbo): ______________________________ 
 
Data: ____/_____/______ 
 



DEVERÃO SER ANEXADOS A ESTE FORMULÁRIO: 

 

- Programa de Pontos do Concurso; 

- Ata e lista de presença da reunião do Conselho da Unidade de Ensino onde foram aprovados o Programa de 

Pontos e as informações constantes nos itens 1 a 9 do quadro “Dados do Concurso”; 

- Ata do Conselho da Unidade de Ensino sobre a aprovação das Planilhas de avaliação das provas do concurso, bem 

como modelo das Planilhas de avaliação; 

- Se houver Prova Prática, anexar o detalhamento, a Ata e o modelo da Planilha de avaliação, previamente 

aprovada pelo Departamento/Unidade de Ensino. 

 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

 

Item 3 - “Classe”: Conforme prevê o Art. 10, da Lei 12.772/2012 “O ingresso nos cargos de provimento efetivo de 
Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e da Carreira do Magistério do 
Ensino Básico Federal ocorrerá sempre no Nível 1 da Classe D I, mediante aprovação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos”.  
 
Item 4 – “Regime de Trabalho”: A Unidade de Ensino deverá indicar se o regime de trabalho será 40 
horas/Dedicação Exclusiva ou 20 horas.  

Caso a Unidade de EBTT solicite abertura de Concurso com regime de trabalho de 40 horas sem 
dedicação exclusiva, deverá ser observado o Art. 20, §1º da Lei N. 12.772/2012: “Excepcionalmente, a IFE poderá, 
mediante aprovação de órgão colegiado superior competente, admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho, em tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem dedicação exclusiva, 
para áreas com características específicas”.  
 
Item 5 – “Origem da vaga”: A Unidade de Ensino deverá informar o motivo da abertura de Concurso, como, por 
exemplo, “Aposentadoria do professor Fulano de Tal”. 
 
Item 6 – “Área/Subárea (conforme Tabela do CNPq)”: A Unidade de Ensino deverá informar a Área do 
Concurso conforme Área/Subárea do CNPq, observado o disposto no Parágrafo Único do Art. 4º da Resolução 
UFSM n. 025/2016: Para a definição da área de conhecimento para a qual se fará o Concurso e as áreas afins, 
deve ser utilizada a tabela de áreas e subáreas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) em vigência, na data da abertura do edital. 
 
Item 7 – “Requisitos”: A Unidade de Ensino deverá informar os requisitos para ingresso do candidato, ou seja, os 
requisitos exigidos no Edital de abertura serão conferidos com os diplomas apresentados pelo candidato no 
momento da Posse. Deve-se observar o §1o do Art. 10 da Lei 12.772/2012 e o Art. 2º da Resolução UFSM n. 
025/2016: O requisito de titulação para ingresso na carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, na classe de Professor DI, Nível 1, é o título de graduação na área objeto do concurso. 
 
Item 8 e 9 – “Haverá Prova Objetiva e/ou Didático-Prática?”: A Unidade de Ensino deverá informar se haverá 
Prova Objetiva e/ou Didático-Prática, conforme prevê o Art. 6º da Resolução UFSM n. 025/2016. 
 
Quadro “Dados da Unidade de EBTT”: O endereço, telefone e e-mail da Unidade de Ensino constarão no edital 
de abertura do Concurso 


