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São Paulo, 9 de setembro de 2021

Senhor(a) Diretor(a)

A Comissão de Atividades Acadêmicas (CAA), à luz de parecer exarado pela

Procuradoria Geral da USP sobre as restrições impostas pela Resolução USP n'

7344 de 30/05/2017 e o impacto que elas trazem na distribuição de cargos de

Professores Titulares durante o processo de eleição reitoral, decide que:
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em virtude de seus artigos 1 1 . 12 e 13, fica suspensa a distribuição de

cargos até o término do atual mandato reitoral, em 24/01/20221

o cadastro das solicitações de cargos no Sistema GR permanecerá

suspenso até 24/01/20221

os processos registrados até 30/06/2021 e que estão no âmbito da

CAA, serão analisados pela Comissão em 21/02/20221

a Comissão prorrogará até 04/02/2022 o prazo para solicitação de

todos os cargos vagos - ampliando, portanto, o prazo referido no item

2 da Circ.SG/CAA/36, de 24/06/2020.

as Unidades que possuam vacâncias, independentemente de estarem

enquadradas no cenário descrito nos itens 4a ou 4b das Diretrizes

Gerais, poderão inserir os processos no Sistema GR entre 25/01/2022

e 04/02/2022, para apreciação na reunião da Comissão em

21/02/2022;

o prazo estipulado na Circ.SG/CAA/05, de 24/01/2020, de 18 meses

contados entre a aprovação do cargo e a homologação do relatório

final de concurso segue suspenso até 01/01/20221

com a cessação da Lei Complementar n' 173 em 01/01/2022 e da

consequente Resolução USP n' 7955/2020, de 27/05/2020, g$

ÇQncursos suspensos durante a pandemia poderão ser retomados. Tais

concursos serão tratados em comunicado com orientações do GR a ser

encaminhada em momento oportuno e não interferem ou conflitam com
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as decisões informadas nesta circular. Na mesma oportunidade serão

igualmente esclarecidos os impactos do calendário das eleições
estaduais de 2022 sobre os concursos docentes da Universidade.

Nesse interstício a CAA permanece à disposição das Unidades para

esclarecimentos e busca de soluções.

Colocando-me a sua inteira disposição, reitero meus protestos de elevada

estima e consideração.

Atenciosamente

Secretário Geral
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