
Provimento de vagas 

Mirian Dantas dos Santos 

Pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFRN 

Coordenadora Nacional do FORGEPE 



Concurso público 

● A reposição das vacâncias dos cargos efetivos da carreira de 

Magistério Federal e de Técnico-Administrativos em Educação 

ocorrem com base no: 

 

○ BPEq (Decreto nº 7.485/201) 

○ QRSTA (Decreto nº 7.232/2010) 



Concurso público 

Jan/2020 

Decreto de 

calamidade 

Fev/2020 

Portaria nº 

188/2020-MS 

Maio/2020 

Lei complementar  

nº 173/2020 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados 

pela calamidade pública decorrente da pandemia da 

Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 

2021, de: 

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, 

ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de 

direção e de assessoramento que não acarretem 

aumento de despesa, as reposições decorrentes de 

vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as 

contratações temporárias de que trata o inciso IX do 

caput do art. 37 da Constituição Federal, as 

contratações de temporários para prestação de serviço 

militar e as contratações de alunos de órgãos de 

formação de militares; 

V - realizar concurso público, exceto para as 

reposições de vacâncias previstas no inciso IV. 

Art. 10. Ficam suspensos os prazos de validade dos 

concursos públicos já homologados na data da 

publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 

de 2020, em todo o território nacional, até o término da 

vigência do estado de calamidade pública estabelecido 

pela União. 



Limite do BPEq e do QRSTA 

CARGO EFETIVO
Regime de 

Trabalho
Cargos Ocupado Cargos Vagos Total de Cargos

Fator de 

Conversão do 

BPEq

Total do Banco 

Utilizado

Total do Banco 

Reservado

DE 0 1,65 0,00 0,00

40h 0 1,00 0,00 0,00

20h 0 0,60 0,00 0,00

Professor Titular-Livre DE 0 3,52 0,00 0,00

Total Efetivos 0 0 0 0,00 0,00

CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Regime de 

Trabalho
Contratos Vigentes

Contratos 

Autorizados
Total de Contratos

FATOR DE 

CONVERSÃO DO 

BPEq

Total do Banco 

Utilizado

Total do Banco 

Reservado

40h 0 1 0,00 0,00

20h 0 0,6 0,00 0,00

Professor Visitante DE 0 1,65 0,00 0,00

Total Efetivos 0 0 0 0,00 0,00

QuadroDetalhado

Professor do Magistério Superior

Professor Substituto



Limite do BPEq e do QRSTA 

Total do Banco Utilizado 0,00 

Total do Banco Reservado 0,00 

Total do Banco Utilizado + Revervado 0,00 

Total do Banco 0,00 

Saldo do Banco de Equivalência 0,00 

Limite, que não pode ser ultrapassado para fins de nomeação 



Planejamento de Pessoal 

● Portaria 109/2017 – MP/MEC 

 

As IFEs remetem ao MEC, até o dia 30 de abril de cada ano, as 

informações de quantitativos de pessoal para que o Ministério as envie 

de forma consolidada à pasta da Economia, que as inclui nas previsões 

orçamentárias para o exercício seguinte. 



Limite orçamentário 

● Anexo V – LOA 2021 

○ Deve respeitar os limites de provimento 



Contratação de substitutos 

● Professor substituto e visitante 

 

○ Os professores substitutos e visitantes compõem o Banco de Professor 

Equivalente , cuja autorização específica e disponibilidade orçamentária 

encontra-se atestada no item 5.1.2 do Anexo V da LOA 2021, devendo as 

unidades respeitar os limites físicos estabelecidos.  



Contratação de substitutos 

● Lei nº 14.116/2020 – LDO 2021 

Art. 116. Para apuração da despesa com pessoal prevista no art. 18 da LC nº 101/2000, 

deverão ser incluídas, quando caracterizarem substituição de servidores e empregados 

públicos, aquelas relativas à: 

 

I - contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária 

de excepcional interesse público, Lei nº 8.745/1993; II - contratação de terceirização de mão 

de obra e serviços de terceiros, quando se enquadrar na hipótese do art. 18 da LC nº 

101/2000.  

§ 1º Caracterizam-se como substituição de servidores e empregados aquelas 

contratações para atividades que: 

I - envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de 

planejamento, coordenação, supervisão e controle; ou  

II - que sejam consideradas estratégicas ou sejam inerentes às competências 

institucionais finalísticas atribuídas legalmente ao órgão ou entidade contratante. 



Contratação de substitutos 

● Lei nº 14.116/2020 – LDO 2021 

§ 2º As despesas relativas à contratação de pessoal por tempo determinado 

quando caracterizarem substituição de servidores e empregados públicos, na 

forma do § 1º, deverão ser classificadas no GND “1 - Pessoal e Encargos 

Sociais”, elemento de despesa “04 - Contratações Temporárias”. 

  

§ 3º As despesas de contratação de pessoal por tempo determinado não 

abrangidas no § 2º serão classificadas no GND “3 - Outras Despesas 

Correntes”, elemento de despesa “04 - Contratações Temporárias”. 



Contratação de substitutos 

● Demais contratações temporárias 

○ Se não caracterizada substituição de servidor: impacto das despesas 

discricionárias, GND 3, RP 2, compete ao órgão contratante declarar a 

disponibilidade orçamentária. 

○ Se caracterizada substituição de servidor: impacto nas despesas obrigatórias, 

GND 1, RP 1. 

■ Por determinação judicial: compete ao órgão setorial de orçamento o 

ateste de disponibilidade (SPO/SE/MEC). 

■ Demais casos: compete ao órgão central de orçamento a emissão do ateste 

de disponibilidade (SOF/ME).  
● Processo deverá ser tramitado à SOF via órgão central do SIPEC (SGP/ME), após 

análise da solicitação.  

● Caso a universidade não possua dotação é obrigatória declaração de 

insuficiência, ainda que não seja de sua competência o ateste da disponibilidade. 



Reposição  

das vagas 

Limite do BPEq e 
QRSTA 

Planejamento de 
Pessoal (Portaria 
109/17 MP-MEC 

Limite 
orçamentário 
(Anexo V LOA 

2021) 

Reposição de vagas 
ou contratação de 

substitutos 



Perguntas e respostas 



1. Qual a previsão legal para realizar nomeações no 

período de pandemia? 

● De acordo com o art. 8º, IV e V, da Lei Complementar nº 173/2020, a 

suspensão envolve nomeações que acarretem aumento de despesa. 

Ficando permitida a realização de concurso para repor vacâncias que 

não gerem tal aumento. 



2. Qual o significado do valor do Saldo do Banco de 

Equivalência gerado? 

● É o valor limite para provimento de vagas, não podendo ser 

ultrapassado, para fins de nomeações e/ou alterações de regime. 

3. De que forma ocorreu a realização do concurso na 

UFRN? 

● Considerando as condições sanitárias locais da época e cumprindo 

todas as exigências contidas no Protocolo de Biossegurança da 

UFRN. As provas foram aplicadas em todas as etapas (prova didática 

e defesa do MPAP). 



4. As nomeações ocorridas acarretaram aumentam de 

despesa? 

● Não. A distribuição de vagas na UFRN foi realizada apenas para 

reposição de vacâncias (aposentadorias, falecimento, exoneração), 

sem acarretar aumento de despesa. Além disso, as nomeações de 

2020 utilizaram o orçamento do ano, e as nomeações de 2021 foram 

retomadas apenas em Abril, quando da liberação do orçamento do 

presente ano. 


