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Perguntas frequentes sobre o Edital nº 197/2019-Progep 

1) A classificação no edital garante a concessão da licença? 

Conforme item 17. do edital 197/2019, A classificação neste processo seletivo não 
garante a concessão da licença, visto que o processo deverá ser instruído de acordo 
com item 6 deste regulamento, conter a manifestação da chefia imediata ou Câmara e 
Conselho Departamental, conforme o caso. 

2) Os departamentos perdem a autonomia de planejar sua oferta de disciplina? 

Entendemos que os Departamentos não perdem a autonomia no seu planejamento, 
no entanto todos os setores da Ufes precisarão se adaptar ao novo regramento 
estabelecido pelo Decreto nº 9.991/19 e pela Instrução Normativa nº 201/2019-
SGDP/ME. O novo normativo interno (resolução) da Ufes deverá prever mecanismo 
que permita tratar o planejamento de disciplinas e carga horária docente pelos 
departamentos.  

3) Porque realizar um processo seletivo para concessão de licenças para capacitação, 
se antes isso não existia? 

A partir da vigência do Decreto nº 9.991/19, foi definido um limite máximo de 
servidores de cada órgão que podem usufruir simultaneamente a licença para 
capacitação, dentre outras alterações. Diante disso, o processo seletivo aberto visa 
possibilitar aos servidores docentes e técnico-administrativos da Ufes o usufruto da 
licença para capacitação conforme o novo regramento do decreto mencionado e 
aplicando, quando cabível, a Resolução nº 18/1997-CUn/Ufes. 

4) A partir de quando poderemos solicitar Licença Capacitação conforme a Nova 
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas? 

A concessões com base no Decreto nº 9.991/19, que regulamenta a Nova Política 
Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, serão iniciadas a partir do resultado final do 
processo seletivo regido pelo Edital nº 197/2019-Progep. 

5) Os pedidos de licença capacitação já publicados em portaria, feitos até dia 
05/09/2019, precisarão concorrer ao Edital de vagas para 2020. Ou se já foram 
abatidos das vagas existentes. 
 
Não. Os servidores cujas licenças foram concedidas antes da vigência do Decreto nº 
9.991/2019 tem garantia do gozo da licença no perídoo estabelecido na portaria em 
questão. As licenças já concedidas já foram consideradas para a definição do número 
de vagas por data apresentado no anexo do I do edital.  
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6) Onde serão feitas as inscrições a partir do dia 11? 
 
O link para inscrição no processo seletivo será disponibilizado na página do Edital 
(http://progep.ufes.br/conteudo/edital-197-2019-progep-processo-seletivo-licenca-
para-capacitacao-dez19-jan20) no dia do início das inscrições (11/11/2019). 
 
7) Como serão as concessões da licença para capacitação na UFES a partir de 
fevereiro de 2020 visto que o edital vigente é para concessões até 31/01/2020? 
 
Recomenda-se aguardar novo edital para o período de interesse ou a publicação de 
nova regulamentação interna que defina o procedimento a ser adotado.  
 
8) Em quais sites posso fazer os cursos à distância? Há alguma obrigatoriedade em 
ser apenas os sites do governo? 
 
Não há obrigatoriedade de realização dos cursos em Escolas de Governo, no entanto, 
recomenda-se que o servidor busque, sempre que possível, os cursos dessas 
instituições. 
 
9) Para participar do processo seletivo o professor precisa ter aprovação prévia da 
licença no Departamento e no Centro? 
 
Não. Para participar do processo seletivo basta se inscrever conforme previsto no 
Edital. No entanto, caso seja classificado dentro do número de vagas do edital, para a 
concessão da licença será necessário instruir o processo com as aprovações da Câmara 
Departamental e do Conselho Departamental, conforme previsto na alínea f do art. 2º 
da Resolução nº 18/97-CUn/Ufes. 
 
10) Haverá lista classificatória por categoria ou por setor? 
Não. Será elaborada uma lista classificatória geral de todos os inscritos por data de 
interesse. 
 
11) Quais serão os critérios de classificação dos inscritos? 
A classificação será realizada conforme os itens 12 e 13 do edital: 
12. Para fins de seleção dos servidores que terão prioridade na concessão da licença 
para capacitação serão adotados os seguintes critérios: I – data mais antiga de 
conclusão do quinquênio referente à licença pretendida; e II – em caso de empate, data 
e hora mais antiga do envio da inscrição no sistema Enquete Ufes. 
13. A classificação se dará por cada data de início entre os dias 01/12/2019 e 
31/01/2020, considerando as opções de data pretendida e a quantidade de dias 
indicados na inscrição.  
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