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Concursos Públicos Docentes: duas décadas de resultados invictos 

 

A importância da divulgação dos registros de deferimento de todos os concursos 

públicos docentes realizados no Instituto de Física da UFRGS entre os anos de 1994 

e 2013. Estes processos foram realizados entre as classes de professores Auxiliar, 

Adjunto e Titular, numa média de 24 processos, com 304 candidatos inscritos, 150 

candidatos participantes, que resultou em 96 contratações.A conscientização de que 

as regras internas determinadas devem ser cumpridas na íntegra para garantir a 

segurança dos resultados satisfatórios ao final de cada processo de seleção, com a 

garantia da vaga junto ao departamento responsável. Seguir os procedimentos e 

respeitar minuciosamente cada etapa, nos assegura de que estaremos contribuindo 

para a carreira profissional de candidatos que pretendem ingressar no serviço 

público o que corrobora com a qualidade dos profissionais dentro da UFRGS.A 

documentação necessária para a abertura do processo parte de um check list 

elaborado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. O papel dos departamentos 

parte do edital de homologações das inscrições e a partir deste processo,incluem-se 

elaboração de cronograma, agilização da comissão examinadora, emissão de 

laudas, tabelas e inúmeras atas onde devem ser registradas após cada modalidade 

de prova realizada. O processo não finalizar na promulgação do resultado no último 

dia de prova, e sim na publicação deste no Diário Oficial da União, que é a garantia 

de que os aprovados foram nomeados e estão aptos a tomarem posse e 

consequentemente entrar em exercício. A partir daí encerra o papel do 

departamento neste processo de avaliação, dando ao profissional a certeza de mais 

um trabalho realizado com sucesso, que motivo de orgulho, curtir ao máximo esta 

sensação de dever cumprido  que se repete por duas décadas.  


