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Redistribuição de cargos entre  as universidades 

• O Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, que dispõe sobre a constituição de banco de professor-
equivalente das universidades federais vinculadas ao Ministério da Educação e regulamenta a admissão 
de professor substituto, de que trata o inciso IV do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
traz, em seu art. 4º, a possibilidade de o Ministério da Educação redistribuir cargos não utilizados, 
conforme abaixo: 

 
• Art. 4º  O Ministro de Estado da Educação poderá, mediante portaria, redistribuir entre as universidades federais os cargos 

não utilizados. 

 



Quantitativo de cargos vagos de Docentes 
oriundos de vacâncias. 

 

.  

1997 1998 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1 2 1 1 1 3 7 10 10 30 36 25 37 70 168 436 1799 707 3.345 

Fonte :SIAPE - agosto 2020 



Quantitativo de cargos vagos de 
Técnico-Administrativos níveis “D” e “E” 

oriundos de vacâncias. 

.  

 ANO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total      

Total 5 5 9 11 10 30 74 97 413 421    1.387   917    3.417 

 ANO 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2006 2007 2008 

Total 2 3 4 5 5 1 1 2 1 4 3 4 3 

Fonte : SIAPE - agosto 2020 



Distribuição de códigos de vagas de docentes 
 

• A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) repassou para 

a SESu 99 códigos de vagas da carreira do magistério superior, sendo 93 

provenientes de vacâncias, códigos recolhidos por aquela Secretaria por 

meio da Portaria nº 1.740, de 14 de outubro de 2019, de instituições que 

não possuem Banco de Professor-Equivalente – BPEq da carreira da 

Magistério Superior. 



Critérios adotados para distribuição dos códigos: 
 

• 1) Universidades que possuem saldo no  Banco de Professor-Equivalente – 
BPEq para receber código de vaga. 

• 2) Universidades que disponibilizaram saldo no Banco de Professor-
Equivalente – BPEq para remanejar para outras IFES. 

• 3) Universidades que possuem saldo de pactuações realizadas e não 
atendidas pelo MEC. 

• 4) Universidades que possuem  RAP igual ou superior ao RAP médio 
=>  13. 

• 5) Universidades que possuem menos de 100 códigos vagos.  



Instrução do processo de pedidos de trocas de 
cargos e respectivos códigos de vagas do QRSTA.  

 

 Procedimentos que deverão ser adotados: 

 
a) Verificar a existência de saldo no  Quadro de Referência dos Servidores 

Técnico-Administrativos –  QRSTA; 
b) Verificar se o código desejado na troca, não está vedado ou extinto; 

c) Verificar se o cargo oferecido é do mesmo nível de classificação do cargo 
desejado na troca; 

d) Enviar e-mail para cgrh.difes-sesu@mec.gov.br solicitando informações 
quanto a disponibilidade na SESU do cargo desejado para troca; 

e) Fazer a solicitação da troca por meio de ofício, devendo o mesmo ser 
protocolado no balcão digital pelo link https://sso.acesso.gov.br/login; 

 

https://sso.acesso.gov.br/login�


Instrução do processo de pedidos de trocas de 
cargos e respectivos códigos de vagas do QRSTA.  
 
Observações:  
• Caso as IFES esteja com saldo negativo, o cargo será recolhido 

para efeito de regularização no QRSTA. 
• Ao iniciar tramitação do processo neste Ministério Educação, 

não poderá ocorrer alteração do pedido de troca.  
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