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Atualizado em Maio/2021 

 

Admissão Docente em RDIDP 
 
Ingressante  

Curriculum Vitae atualizado;  
Projeto de Pesquisa;  
Declaração de que, enquanto em RDIDP, não exercerá outro cargo, função ou atividade, 
mesmo que não remunerada, de caráter público ou particular, a não ser nos casos 
expressamente autorizados. 
 
Documentos pessoais do ingressante conforme relação abaixo (não é necessário 
quando o ingressante já atuar como docente da Universidade): 

Cópia do RG*; 
Cópia do CPF*; 
Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento*; 
Cópia do título de eleitor*; 
Cópia do comprovante de voto da última eleição*; 
Cópia do certificado de reservista*; 
Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos *; 
Cópia da carteira de vacinação*; 
Cópia do PIS/PASEP*; 
Cópia do diploma de graduação/mestrado/doutorado*; 
Comprovante conta Banco do Brasil (se não tiver conta, aguardar ser chamado 
pela DGRH); 
Cópia do comprovante de endereço*; 
Dados dos pais e cônjuge (nome e data de nascimento); 
Atestado de Antecedentes Criminais; 
3 fotos 3X4; 
 
*Apresentar na Secretaria Administrativa o documento original para que seja feita a 
autenticação do documento. 
 
Departamento 

Parecer Circunstanciado sobre o Projeto de Pesquisa, que deve abordar tanto a extensão do 
regime, se for o caso, como especificamente, o Projeto de Pesquisa; 
Documento informando as atribuições didáticas e de extensão, se for o caso, a serem 
desenvolvidas pelo candidato selecionado; 
Caso o concurso tenha sido realizado em RTP ou RTC o Conselho do Departamento deve 
aprovar, a extensão do regime para RDIDP e enviar para apreciação pela Congregação; 
Manifestação aprovada do Conselho do Departamento, com base no Parecer Circunstanciado, 
é importante ter presente que a manifestação do Departamento deve abordar tanto a 
extensão do Regime como, especificamente, o Projeto de Pesquisa; 
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Relação de todos os docentes da faculdade com menção dos respectivos encargos didáticos;  
 
Unidade 

Cópia da Deliberação da CAD/CEPE sobre a homologação do Concurso; 
Aprovação pela Congregação. 
 
 
O docente que infringir qualquer das disposições que regulamentam o RDIDP poderá ser 
excluído desse Regime mediante sindicância instaurada por solicitação da CPDIUEC. 
 
 
Legislação 
Deliberação CONSU-A-017/2013 
Deliberação CONSU-A-010/2012 
Deliberação CONSU-A-013/2007. 
Deliberação CONSU-A-002/2001 

https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3434
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3202

