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*Revogada pela Resolução nº 41/2011 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 

 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, 

 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 6.590/2009-41 -                 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (DRH); 
  

CONSIDERANDO o parecer da Comissão de Política Docente;  
 

CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por unanimidade, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 05 de junho de 2009, 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º Alterar a Resolução nº 57/2008 deste Conselho, da seguinte forma: 
 

I. O Artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º Poderá haver contratação de professor substituto eventual, mediante 
contrato de locação de serviços de caráter temporário, exclusivamente para 
ministrar aulas em curso de graduação, à vista do plano de trabalho 
departamental, com prazo determinado de até 01 (um) período letivo, podendo 
ser prorrogado uma ou mais vezes desde que não ultrapasse o máximo de 02 
(dois) anos. 
 

§ 1º  A contratação descrita no caput deste Artigo poderá ocorrer em função 
de: 

 

I. vagas geradas por: 
 

a) exoneração ou demissão; 
b) falecimento; 
c) aposentadoria; 
d) vacância para posse em outro cargo inacumulável; 
e) vacância por redistribuição. 

 

II. licenças ocorridas por: 
 

a) gestação; 
b) tratamento de saúde; 
c) doença em membro da família; 
d) afastamento legal do cônjuge; 
e) exercício de atividade política; 



 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

AF 

f) desempenho de mandato classista; 
g) exercício de mandato eletivo. 

III. afastamentos para: 
 

a) capacitação; 
b) cursar pós-graduação, ou para realizar pesquisa pós-doutoral, no exterior 

ou no território nacional. 
 

§ 2º O contrato de professor substituto decorrente de concessão de licença 
para tratamento de saúde deverá ter a duração inicial igual ao prazo de licença 
estipulado pela Junta Médica Pericial desta Universidade, podendo ser 
prorrogado desde que haja prorrogação da licença pela referida Junta, até o 
prazo máximo de 02 (dois) anos. 

 

§ 3º Para cada professor em regime de Dedicação Exclusiva (DE) que gerar 
substituição eventual, definida nos parágrafos anteriores deste artigo, poderá ser 
contratado 01 (um) professor substituto em regime de trabalho de 40 (quarenta) 
horas semanais ou 02 (dois) professores substitutos em regime de trabalho de 20 
(vinte) horas semanais. 
 

§ 4º De acordo com o regime de trabalho, o número de horas-aula obedecerá 
ao disposto em Resolução específica deste Conselho que estabeleça critérios de 
atribuição de carga horária para docentes da Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES). 
      

§ 5º É vedada ao professor substituto a redução de carga didática de 
qualquer natureza, devendo sua atividade restringir-se única e exclusivamente a 
trabalho efetivamente gasto em sala de aula. 
  

§ 6º Não poderá ser alterado o regime de trabalho de professores substitutos 
durante a vigência do contrato temporário de trabalho.”. 
 

II. O caput do Art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 2º As contratações para substituição de professores afastados para 
qualificação, de acordo com o inciso III do § 1º do Artigo 1º desta Resolução, 
ficam limitadas a 10% (dez por cento) do total de cargos de docente, em regime 
de Dedicação Exclusiva (DE), do quadro do departamento que solicita a 
contratação.”. 

 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

  

Sala das Sessões, 05 de junho de 2009. 
 

 

REINALDO CENTODUCATTE 
NA PRESIDÊNCIA 

 


