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TUTORIAL
ABERTURA DE PROCESSO DE CONCURSO DOCENTE
VIA SISTEMA DE CONCURSO DOCENTE/PEN
(portal.ufsm.br/concursodocente)
A partir de janeiro/2022, o processo de solicitação de abertura de concurso público para
docente deverá ocorrer pelo Portal da UFSM, por meio do link: portal.ufsm.br/concursodocente,
seguindo as orientações constantes neste tutorial.

ORIENTAÇÕES AO SECRETÁRIO E/OU CHEFIA DO DEPARTAMENTO
1) Acessar o Portal (portal.ufsm.br/concursodocente) e efetuar login como Secretário do
Departamento ou Chefia do Departamento;
2)

2) Selecionar no Menu principal, a opção “Meus concursos”
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3) Selecionar o botão do canto inferior da tela “Solicitar concurso público”:

4) Preencher os campos da solicitação do concurso:
•
•
•
•
•

Nível: Magistério Superior ou EBTT
Regime de trabalho: 20h, 40h ou Dedicação Exclusiva
Cargo/classe: Professor Adjunto, Professor Assistente ou Professor Auxiliar
Motivo: vaga que está sendo solicitada a abertura do concurso. Ex: Aposentadoria/exoneração
de (escrever o nome do último ocupante)
Requisito: preencher com os requisitos definidos previamente em Reunião do Colegiado do
Departamento (colocar o cursor no canto esquerdo superior para digitar).

Obs.: Ao fazer a solicitação os dados da unidade solicitante serão preenchidos automaticamente.
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•
•

•
•

•

Vaga: selecionar (com “V”) uma vaga docente desocupada que aparecerá neste campo. Ao lado
do código aparece o nome do último ocupante.
Área do concurso (conforme tabela do CNPq): aparecerá a tabela de áreas de conhecimento do
CNPq abaixo e deverá ser selecionada (com “V”) a área/subárea/especialidade (se for o caso)
na qual se fará o concurso. A área selecionada neste campo deverá corresponder a área definida
em Reunião do Colegiado do Departamento. No caso de existir alguma ênfase na área do
concurso, que não esteja contemplada na tabela do CNPq, preencher o campo correspondente
ao lado da área.
Prova Escrita: selecionar a opção eliminatória ou classificatória.
Prova Prática: selecionar opção se terá ou não prova prática. Em caso positivo abrirá um campo
para preenchimento do “Detalhamento da prova prática”, que deverá ser preenchido conforme
aprovado na Reunião do Colegiado do Departamento.
Selecionar o botão “Prosseguir”
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5) Na próxima tela conferir as informações de solicitação do concurso docente.
6) Assinar a solicitação do concurso (secretário ou chefia do Departamento).
7) Selecionar o botão “Gerar formulário de solicitação e criar PEN”.
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8) Quando a solicitação for finalizada, aparecerá a mensagem “Solicitação de concurso finalizada com
sucesso! Um novo documento foi criado. Para tramitá-lo, deve-se verificar se existem documentos
obrigatórios a serem adicionados primeiramente.”
9) A solicitação finalizada gera um Número Único de Protocolo (NUP) do Processo Eletrônico de
Concurso Docente.
10) Após, selecionar o botão “Tramitar”.
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11) Após tramitar, o sistema abrirá a Processo eletrônico do concurso, onde deverão ser inseridos os
documentos obrigatórios para abertura do concurso público para docente:
- Programa de pontos do concurso público;
- Ata da Reunião do Colegiado do Departamento.

12) Depois de incluídos os documentos obrigatórios (salientados em vermelho), salvar as inclusões.
Após a inclusão os documentos receberão um “v” e ficarão salientados em verde.
13) Neste momento, poderão ser acrescentados outros documentos ao processo de abertura, conforme
a necessidade de justificativa do Departamento, por exemplo:
• Declaração de concordância da área de conhecimento do concurso, emitido pelo(s)
Programa(s) de Pós-graduação na área do concurso, quando houver;
• Ata de Reunião de Conselho da Unidade, quando houver rebaixamento de classe ou
mudança no regime de trabalho (20h ou 40h);
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•
•

Ata da Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, quando houver
rebaixamento de classe ou mudança no regime de trabalho (20h ou 40h);
Parecer de órgãos colegiados (Comissão de Legislação e Normas da Unidade, Comissão
de Legislação e Normas do CEPE).

14) Finalizadas as inclusões de documentos, o processo deverá:
- ser tramitado para a Chefia do Departamento, no passo “secretaria encaminha solicitação de
abertura de concurso”, para ciência e assinatura da Chefia (no caso do secretário ter iniciado a
solicitação), ou
- ser tramitado para a Direção da Unidade, no passo “Departamento solicita ao centro abertura
de concurso”, para ciência e assinatura da Direção (no caso da solicitação ter iniciado ou de já ter
tramitado pela Chefia do Departamento).
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Se a solicitação foi criada pelo secretário e tramitada para a Chefia do Departamento:
a) a chefia deverá fazer login no Sistema do Concurso Docente - link
portal.ufsm.br/concursodocente, selecionar a opção “Meus Concursos”, e na tela seguinte
localizar a solicitação existente:

b) selecionar para abrir a solicitação, clicando à esquerda no botão de visualização;
c) visualizar a solicitação de abertura, conferindo as informações, e selecionar o botão “Tramitar”.
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d) na sequência será aberta a tela do PEN, onde a Chefia deverá assinar o Formulário de abertura de
concurso público, selecionando a chave ao lado do documento, na coluna “Ações”.
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e) após assinar o Formulário, a Chefia tramita para a Unidade (Direção do Centro), no passo “Documento
solicita ao centro abertura de concurso público”;
f) neste momento a Chefia do Departamento também poderá tramitar no passo “Solicita correções à
secretaria”, se for necessário.
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ORIENTAÇOES À DIREÇÃO DA UNIDADE UNIVERSITÁRIA

15) A Direção da Unidade receberá o processo de abertura do Concurso Público na Caixa Postal, e
deverá realizar a assinatura do documento “Formulário de abertura do concurso público” na chave ao
lado do documento.
16) Após assinatura, a Direção terá a opção de tramitar o processo para:
- Núcleo de Concurso Docente (NCD), no passo “Direção do centro APROVA solicitação de
concurso”;
ou
- Retornar ao Departamento Didático no passo “Direção do centro solicita correções na
solicitação”.
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