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3.0. DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

3.1. Havendo candidatos inscritos com o título de doutor, as provas para o 
cargo de Adjunto serão realizadas nos dias 25 a 27 de maio de 2009, 
às 9 horas, no SEST/CENAI (CAPIT), no endereço: Rua Martin 
Cyprien, 1.100, Bairro Bela Vista, Divinópolis - MG.  

3.2. Não havendo candidatos inscritos com o título de doutor, as provas 
para o cargo de Assistente serão realizadas nos dias 25 a 27 de maio de 
2009, às 9 horas, no SEST/CENAI (CAPIT), no endereço: Rua Martin 
Cyprien, 1.100, Bairro Bela Vista, Divinópolis - MG.  

3.3. Havendo candidatos inscritos com o título de doutor, mas não tendo 
sido  aprovado, as provas para o cargo de Assistente serão realizadas 
no período de 01 a 03 de junho de 2009, em horário e local a ser 
divulgado posteriormente  

3.4. Caso não sejam preenchidas as vagas para o cargo de Adjunto 
constante no Edital, haverá concurso para professor Assistente na data 
prevista no item 3.3. 

3.5. Havendo candidatos inscritos com o título de mestre e, tendo a banca 
examinadora aprovado candidatos inscritos com título de doutor na 
primeira fase, serão canceladas as provas para os candidatos inscritos 
com o título de mestre. Nesse caso a taxa de inscrição paga pelo 
respectivo candidato e documentação recebida no certame serão 
devolvidas. 

3.6. O candidato de que trata o item 3.3 deverá acessar a página da 
Universidade www.ufsj.edu.br/concursos_docentes para tomar 
conhecimento da homologação do concurso para o cargo de professor 
adjunto. 

São João del-Rei, 18 de maio de 2009. 
Adriana Amorim da Silva 


