
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CONSELHO COORDENADOR DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO

RESOLUÇÃO Nº 07, DE 28 DE MARÇO DE 2019

  

Dispõe sobre reposição de vagas
decorrentes de aposentadorias na UFPel.
Revoga a Res. nº17/2014; a Res. nº 22/2016
e a Res.  nº 10/2017.

O Presidente do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – COCEPE,
Professor Doutor Luís Isaías Centeno do Amaral, no uso de suas atribuições legais,

 
CONSIDERANDO o Processo UFPel, protocolado sob o nº 23110.003124/2019-13,
 
CONSIDERANDO o que foi deliberado na reunião do Conselho Coordenador do Ensino,

da Pesquisa e da Extensão – COCEPE, realizada no dia 28 de março de dois mil e dezenove, constante na
Ata nº 05/2019,

 
 
R E S O L V E:
 
 
DELIBERAR sobre reposição de vagas decorrentes de aposentadorias na UFPel, até a

próxima aplicação da matriz, como segue:
 
 
Art. 1º A reposição das vagas, decorrentes de aposentadoria voluntária ou compulsória,

será realizada da seguinte forma:
 
I – quando ocorrer uma aposentadoria, a vaga retornará para a Unidade Acadêmica;
II – nos casos em que ocorrer duas aposentadorias, a segunda vaga também retornará para a

Unidade;
III – se ocorrerem três aposentadorias, a terceira vaga ficará retida para distribuição pelo

COCEPE, através de Edital específico.
 
§ 1. Nos casos em que houver quatro ou mais vacâncias de que trata o caput deste artigo,

será retomada a distribuição na ordem expressa nos incisos I, II e III;



§ 2. Para alocação das vagas dispostas nos inciso I e II, a Unidade deverá considerar
precipuamente as necessidades dos Cursos de Graduação por ela atendidos.

 
Art. 2º As aposentadorias por invalidez ou as demais formas de vacâncias decorrentes de

exoneração, demissão, promoção, falecimento, posse em outro cargo inacumulável e readaptação,
retornarão para Unidade.

 
Art. 3º Os casos omissos a esta Resolução serão analisados e deliberados pelo COCEPE.
 
Art. 4º Ficam revogadas a Res. nº 17/2014, a Res. nº 22/2016 e a Res. nº 10/2017.
 
Art. 5º A presente Resolução entre em vigor na data de sua aprovação.
 
 
 
Secretaria dos Conselhos Superiores, aos 28 dias do mês de março de 2019

 

 

Prof. Dr. Luís Isaías Centeno do Amaral

Presidente do COCEPE

Documento assinado eletronicamente por LUIS ISAIAS CENTENO DO AMARAL, Presidente, em
28/03/2019, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0481736 e
o código CRC F72F138B.
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