
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS - REGIONAL JATAÍ

OFÍCIO CIRCULAR Nº 12/2022/CODIRH-REJ/REJ/UFG

Processo nº 23070.008492/2022-77

Jataí, 16 de fevereiro de 2022.

Aos (Às) Senhores(as) Diretores (as) e Chefes (as) de Unidades Acadêmicas e demais Gestores de
Unidades Organizacionais.

Assunto: Esclarecimentos sobre a reserva de vagas em concursos públicos e processos seletivos para
pessoas com deficiência (PcD) e negros.

Senhores(as) Gestores(as),

1. Sobre a reserva de vagas para candidatos(as) com deficiência:

O Decreto nº 9.508, de 25/09/2018, em seu ar�go 1º, § 1º, determina a reserva de vagas
para pessoas com deficiência em “no mínimo, cinco por cento das vagas oferecidas para o provimento de
cargos efe�vos e para a contratação por tempo determinado...”. Sendo assim, a UFJ reserva 01 (uma) a
cada 10  (dez)  vagas  do total  de  vagas  disponibilizadas  em edital  para  pessoas  com deficiência.  Essa
metodologia também é aplicada nos processos sele�vos simplificados para contratação de docente por
tempo determinado, conforme exigência do Decreto supracitado.

2. Sobre a reserva de vagas para candidatos(as) negros(as):

A  UFJ  tem  adequado  os  editais  de  concurso  para  docente  da  Carreira  de  Magistério
Superior federal à Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014, e à Portaria Norma�va nº 4, de 06 de outubro
de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas (e
sua alteração pela Portaria nº 14.635, de 14 de dezembro de 2021, do Ministério da Economia), que
tratam da reserva de vagas aos candidatos negros. Considerando que a Lei nº 12.990/2014, em seu ar�go
1.º,  determina  que  “ficam  reservadas  aos  negros  20%  (vinte  por  cento)  das  vagas  oferecidas  nos
concursos públicos para provimento de cargos efe�vos...”, a UFJ tem adotado a seguinte metodologia para
a reserva de vagas a candidatos negros, seguindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: a
cada 05 (cinco) vagas 1 (uma) vaga será reservada aos candidatos que se autodeclararem negros.
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3. Sobre a metodologia para a designação das vagas reservadas:

a) Antes da divulgação dos editais dos concursos públicos e processos sele�vos da UFJ
que contemplem vagas reservadas às cotas, serão realizados sorteios para a distribuição
das vagas reservadas para candidatos com deficiência e para candidatos negros dentro
das áreas de conhecimento ofertadas no edital.

b) O  sorteio  será  realizado  pela  Diretoria  de  Provimento  e  Movimentação  (DPM-
Propessoas), com o auxílio da Coordenação de Ações Afirma�vas (CAAF-UFJ).

c) O  primeiro  sorteio  será  para  as  vagas  des�nadas  a  pessoas  com  deficiência  e  o
segundo sorteio para as vagas des�nadas a candidatos negros. 

d) Os sorteios deverão ser realizados em sessão pública, ou de forma remota e gravada
em  áudio  e  vídeo,  a  modalidade  será  definida  pela  Propessoas-UFJ,  e  divulgados
previamente à publicação do edital no site da Propessoas-UFJ.

Certos de contarmos com a sua compreensão, agradecemos e colocamo-nos à disposição
para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Hâns�er Hállison Alves Rezende, Pró-Reitor Pro Tempore,
em 16/02/2022, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Americo Nunes Da Silveira Neto, Reitor Pro Tempore, em
16/02/2022, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2702045 e o código CRC 6B918CDF.
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.008492/2022-77 SEI nº 2702045
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