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Assunto: Tramitação processo substituto/temporárioAssunto: Tramitação processo substituto/temporário

 

1.    Das hipóteses de contratação.1.    Das hipóteses de contratação.

1.    Informamos que a contratação de professor Subs tuto de caráter excepcional e Temporário de que trata o

art. 2º, IV, da Lei nº 8.745/93 poderá ocorrer para suprir a falta de Professor Efetivo em razão de:

•    Vacância do cargo;

•    Afastamento ou licença; 

•    Nomeação para ocupar cargo de direção de Reitor, Pró-Reitor e Diretor-Geral de Câmpus, desde que o

cargo efetivo seja de Professor EBTT; ou

•    Pesquisador público desde que o cargo efetivo seja de Professor EBTT (IN 01/2021).

2.    Segue abaixo os afastamentos e licenças previstos no art. 2º, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.745/93  e elencados

art. 14, do decreto nº 7.485/11): 

•    Afastamento para qualificação (stricto sensu);

•    Afastamento para servir em organismo internacional;

•    Afastamento para servir a outro órgão ou entidade;

•    Afastamento para exercício de mandato eletivo;

•    Licença para tratamento de saúde, quando superior a sessenta dias;

•    Licença gestante;

•    Licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;

•    Licença para convocação para o serviço militar;

•    Licenças para o trato de assuntos particulares;

•    Licença desempenho de mandato classista.

Observação: Somente será autorizado a contratação e/ou aditamento quando houver alguma dessas

hipóteses.

 

2.    Dos trâmites.2.    Dos trâmites.

Considerando o aprimoramento das ferramentas disponíveis no SUAP e a necessidade de monitoramento

sobre os processos administra vos, informamos que todas as ocorrências relacionadas com contratação de

professores subs tutos e/ou temporários deverão constar em um único processo. Seguem instruções a serem

observadas:

1.    As contratações poderão ocorrer mediante: 

•    Aproveitamento de fila do próprio campus ou de outros câmpus; 

•    Abertura de processo seletivo simplificado (PSS).

2.    As solicitações para aproveitamento de fila ou abertura de PSS deverão ocorrer através do preenchimento

de formulário específico, disponível em documento eletrônico, anexado ao processo SUAP e reme do à CAP-

DGP. 

3.    Em todos os processos, o campo “Assunto”“Assunto” do referido processo deverá ser preenchido da seguinte forma:

[Substituto]_[tipo de afastamento]_[iniciais do nome do efetivo]_[sigla câmpus].



Ex: Substituto_Afast.Qualif_JCA_RET

Ex: Substituto_Lic.Gestante_KMT_SPO

Ex: Temporario_PBS_SPO

4.    Todas as ocorrências, até que ocorra a finalização do contrato, deverão ser inseridas neste processo.

Recomendamos que o processo de afastamento do efe vo (quando for o caso), seja relacionado a essa

solicitação de substituto e/ou temporário.

5.    Na solicitação de aproveitamento de fila, seja própria ou de outro Câmpus, após recebermos o processo,

analisado e encaminhado à PRD, se deferido, a CAP-DGP informará, através de despacho, os candidatos em

fila.  Assim, pretende-se evitar que outros Câmpus entrem em contato com o mesmo candidato. Enfa zamos

que os Câmpus não devem entrar em contato diretamente com outros para solicitar o aproveitamento de suas

filas. As informações sobre os candidatos fornecidos para cada Câmpus ficarão disponíveis em planilha da CAP-

DGP compar lhada com as CGP's como comentaristas, para consulta com as CGP’s no google drive  (Editais de

Homologação Ativo). 

6.    Caso o candidato informado pela CAP-DGP não tenha interesse ou desista da contratação, o Câmpus

deverá anexar ao processo comprovante de desistência (e-mail, termo ou e-mail que não houve manifestação

no prazo), de modo a deixar registrado que o candidato não teve interesse no aproveitamento.

Posteriormente, o processo deverá ser encaminhado à CAP-DGP para atualização da planilha e, se possível,

fornecimento de outros candidatos disponíveis em outras filas. Os candidatos que não aceitaram poderão ser

disponibilizados a outros Câmpus.

7.    Em caso de aceite do candidato, o Câmpus deverá encaminhar o processo à CAP-DGP para fins de

atualização da planilha de controle de filas, informando no despacho o nome do candidato que aceitou a vaga.

Essa medida é necessária para que fique registrado que o candidato está em fase de contratação e não seja

indicado para outro Câmpus. Após atualização de seus controles, a CAP devolverá o processo ao para a

efe vação dos procedimentos de recepção e conferência dos documentos, de acordo com o check-list. Caso

não haja pendência, deverá ser emi do o contrato e, posteriormente, encaminhado o processo, com no

mínimo 03 dias úteis antes do início da vigência, para a CAP-DGP, com o link do contrato compar lhado, para

que possamos analisar e assinar. Após assinado, o processo será devolvido com devido despacho. O contrato

assinado por todos deverá ser anexado ao processo e o extrato publicado no DOU.

8.    Na solicitação de abertura de edital, sugerimos que u lizem a formação exigida no edital de concurso

público, ou dos últimos editais publicados, a fim de padronizar as formações exigidas para as áreas. 

9.    Nos casos de aditamentos de contratos, o Câmpus deverá encaminhar à CAP-DGP o mesmo processo com

o despacho solicitando o aditamento, com no mínimo 45 dias de antecedência ao término da vigência atual.

Exceto no caso de afastamento saúde que deverão enviar com tempo hábil para os devidos

trâmites/procedimentos, antes do término da vigência do contrato.

10.    A CAP-DGP não enviará e-mails lembrando da necessidade de efe var os aditamentos de contratos e da

necessidade de encaminhar à CCM o processo de encerramento nos casos de término da vigência contratual.

11.    Em caso de rescisão contratual ou término da vigência, o Câmpus deverá encaminhar o processo à CAP-

DGP, relacionando a ele o processo encaminhado à CCM rela vo à rescisão/término do contrato do subs tuto

e/ou temporário. Caso seja necessário solicitar a contratação de um novo subs tuto e/ou temporário para a

vaga, enviar a solicitação através de despacho, jus ficando que houve a rescisão/término do contrato anterior

e que o efetivo encontra-se afastado.

12.    Informamos que foi disponibilizado no Drive, o documento “Form. 11 - Declaração Lei 8.745-1993 para

apresentação pelo candidato no momento de sua contratação, juntamente com os demais documentos e

formulários.

Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail à substituto@ifsp.edu.br.
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