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PERÍODO ATIVIDADES 

08/04/2022 
SUPAC disponibiliza na WEB (https://supac.ufba.br/academico), menu “PROFESSOR SUBSTITUTO”, 
o material para solicitação de contratação e/ou renovação de contrato de professores substitutos para 
consulta das Unidades Universitárias. 

04/05/2022 

Último dia para as Unidades Universitárias encaminharem ao NUPLAN/SUPAC, via SIPAC, os 
processos eletrônicos de solicitação de contratação e/ou renovação de contrato de professores 
substitutos, instruídos conforme definido na Resolução nº 05/2015 – CONSUNI, alterada pela 
Resolução nº 05/2019. 

25/05/2022 
Último dia para a SUPAC apreciar os pedidos de contratação e/ou renovação de contrato de 
professores substitutos. 

26/05/2022 
Último dia para o NUPLAN/SUPAC devolver às Unidades Universitárias, via SIPAC, os processos 
eletrônicos com os pedidos de contratação e/ou renovação de contrato de professores substitutos 
devidamente analisados. 

27/05/2022 
NUPLAN/SUPAC encaminha Extrato de Edital de Convocação para Contratação de Docentes por 
Tempo Determinado (professor substituto) para publicação no Diário Oficial da União – DOU. 

30/05/2022 
Extrato de Edital é publicado no DOU, divulgado no site da SUPAC (https://supac.ufba.br/editais-
professor-substituto) e encaminhado por e-mail aos Departamentos e Coordenações Acadêmicas. 

30/05/2022 
Departamentos e Coordenações Acadêmicas elaboram o Edital Interno e publicam na home page das 
Unidades Universitárias. 

31/05 a 
09/06/2022 

Inscrição de candidatos à seleção de docentes por tempo determinado (professor substituto), conforme 
local/meios definidos no Edital Interno publicado pelo Departamento ou Coordenação Acadêmica.  

10 e 13/06/2022 
Departamentos e Coordenações Acadêmicas solicitam aos membros da Comissão Examinadora, após 
o término das inscrições, uma declaração por escrito de que não se enquadram em nenhuma das 
condições de impedimento para participação na comissão. 

14, 15 e 
17/06/2022 

Departamentos e Coordenações Acadêmicas realizam o processo seletivo simplificado para 
contratação de docentes por tempo determinado (professor substituto). 

20/06/2022 
Departamentos e Coordenações Acadêmicas divulgam o resultado do processo seletivo na home page 
das Unidades Universitárias. 

28/06/2022 
Último dia para os Departamentos e Coordenações Acadêmicas encaminharem ao NUPLAN/SUPAC, 
através de e-mail (nuplan@ufba.br), o Formulário E (assinado pela comissão examinadora e chefia) 
com o resultado do processo seletivo para fins de publicação no DOU.  

18/07/2022 

Último dia (recomendação) para os Departamentos e Coordenações Acadêmicas encaminharem à 
CPPD, via SIPAC, os processos individuais de contratação de professores substitutos, instruídos com 
a documentação definida na Rotina de Solicitação de Contratação e Renovação de Contrato de 
Professor Substituto. 
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