
 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
 Vice-reitoria / COPAD  

 

Solicitação de vaga de Professor Substituto 

 

Distribuição da vaga: Justificativa do uso do ACD: 

  12 TDG + 5 PAT + 3 ACD;   

  13 TDG + 5 PAT + 2 ACD;   

  14 TDG + 6 PAT.  

  28 TDG (AEE- CAP)  

Dados da Carga horária 

Centro: Unidade: Período Letivo: 

   

Motivo(s) da Contratação - (AEDA 043/2021): 

 Afastamento por licença por problemas de saúde e readaptação temporária a partir de 30 (trinta) dias, inclusive; 

 Afastamento por licença maternidade; 

 Afastamento por licença PROCAD; 

 Afastamento por licença sabática; 

 Licença sem vencimentos; 

 Licenças-prêmio a partir de 60 dias ou com vistas à aposentadoria; 

 Substituição de professores efetivos que exercem atividades administrativas de Direção e Vice Direção em cargos 
comissionados em órgãos da UERJ, internos e externos à Unidade Acadêmica ou para atuação na Administração Central 
em virtude de autorização expressa do Reitor;  

 Intervalo de tempo motivado por aposentadorias, exonerações e falecimentos.; 

 Afastamento para apuração de transgressão disciplinar por falta não justificada ou abandono de cargo, a partir de 
30(trinta) dias, inclusive; 

 Afastamento por decisões judiciais, a partir de 30(trinta) dias, inclusive;  

 Licença para exercício de funções públicas em outros órgãos públicos.  

 Atendimento Educacional Especializado (Decreto Federal nº 7611/2011) 

Especifique (Ex.: Licença prêmio, aposentadoria, Direção da Unidade, área do concurso etc.):  

 

Nome(s) do(s) docente(s) a ser(em) substituído(s) / Fase de andamento do Concurso: Matrícula / Nº 

Processo:  

  

  

  

Justificativa: 
 

    Atesto que não há possibilidade de que a necessidade temporária possa ser satisfeita com os recursos de pessoal 

disponíveis no momento, conforme estabelecido no caput do art. 2º da Lei 6901/2014 

Planejamento da CH solicitada 

Disciplina Código Turma Departamento TDG 

     

     

     

     

   Há concurso(s) autorizado(s) e sendo elaborado(s), conforme estabelecido em decisão exarada na ação civil pública 

0153645-96.2007.8.19.0001 proposta pelo MPRJ em face da UERJ 

Assinam este documento:   
 

 

Direção da Unidade 

 

 

Direção do Centro Setorial 


