
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
 

EDITAL DE CONDIÇÕES GERAIS Nº 077, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014 
PARA PROVIMENTO DE CARGO ISOLADO DE PROFESSOR TITULAR-LIVRE, DO MAGISTÉRIO 

SUPERIOR 
 
A Reitora da Fundação Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei nº 8.112 de 11/12/1990, Lei nº 12.772 de 
28/12/2012, alterada pela Lei nº 12.863 de 24/09/2013, Portaria MPOG nº 159, de 
21/05/2013, publicada no Diário Oficial da União em 21/05/2014 e Portaria MEC Nº 490, de 
04/06/2014, publicada no Diário Oficial da União em 05/06/2014 e Decreto nº 6.944 de 
21/08/2009,  torna pública o Edital de Condições Gerais que estabelece normas relativas à 
realização de Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao provimento de 02 (duas) 
vagas, em caráter efetivo, de Professor Titular-Livre - Nível Único do Magistério Superior da 
Universidade Federal  de São João del-Rei, com execução na forma, nos termos, nas instruções 
e nas regras estabelecidos neste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O concurso será regido por este Edital  de condições gerais e pelo Edital de condições 
específicas a ser publicado no Diário Oficial da União, bem como no endereço eletrônico 
http://www.ufsj.edu.br/progp/concurso_docentes.php 
1.2. A inscrição do candidato implicará ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 
1.2.1. Os procedimentos básicos deste concurso serão operacionalizados pelo Setor de 
Concursos e Procedimentos Admissionais da Pró Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas - PROGP. 
1.3. As datas, horários e locais de realização das provas serão divulgados por meio de Edital de 
Condições Específicas a ser publicado no DOU e no endereço eletrônico 
http://www.ufsj.edu.br/progp/concurso_docentes.php 
1.4. Os pontos objetos de avaliação e as respectivas bibliografias para as provas constarão do 
Edital de condições específicas 
1.5. O acompanhamento dos editais, avisos e comunicados referentes ao concurso público é 
de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
1.5.1. Todos os horários estabelecidos, ou que a Banca Examinadora vier a estabelecer, terão 
como referência o horário de Brasília. 
1.6. Para maior segurança do candidato, quaisquer outras informações sobre o concurso, 
exceto as mencionadas nos itens 1.3 e 1.4, deverão ser obtidas no Setor de Concursos e 
Procedimentos Admissionais ou pelo e-mail: secop@ufsj.edu.br 
 
2. DA REMUNERAÇÃO E DO REGIME DE TRABALHO 
2.1. A remuneração inicial será composta por: Vencimento Básico: R$ 6.363,17 (seis mil, 
trezentos e sessenta e três reais, e dezessete centavos) e Retribuição por Titulação – RT – R$ 
9.592,90 (nove mil, quinhentos e noventa e dois reais, e noventa centavos). 
2.2. O regime de trabalho, de acordo com o Art. 20, da Lei nº 12.772/2012, será o de 40 
(quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. 
2.2.1. O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do 
exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nos 
artigos 20 e 21 da Lei nº 12.772/2012 e Lei nº 12.863/2013. 
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2.3. Tendo em vista a natureza interdisciplinar e multicampi da UFSJ, fica a cargo dos órgãos 
competentes a atribuição das disciplinas a serem ministradas e o local do exercício das 
funções. 
 
3. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
3.1. São atribuições sumárias do cargo: atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão 
e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na 
própria instituição objetivando contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento de 
competências e alcance da excelência no ensino e na pesquisa. 
3.2. Ainda, conforme dispõe a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, em seu art. 43, os 
docentes incumbir-se-ão de: 
3.2.1. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo; 
3.2.2. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em 
setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 
colaborar na sua formação contínua; 
3.2.3. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento 
da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura; 
3.2.4. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações 
onde ou de outras formas de comunicação; 
3.2.5. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
3.2.6. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 
uma relação de reciprocidade. 
 
4. DAS FASES DO CONCURSO 
4.1. O Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior da UFSJ constará das seguintes 
etapas: 
4.1.1. Inscrição. 
4.1.4. Prova Escrita. 
4.1.2. Prova de Defesa de Memorial.  
4.1.3. Prova Didática. 
4.1.4. Prova de Títulos. 
4.2. As provas para todas as áreas deverão ocorrer em até 6 meses, dependendo da 
disponibilidade da Banca Examinadora. 

 
5. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
5.1. Ter sido aprovado no concurso. 
5.2. Tendo nacionalidade brasileira ou portuguesa, o candidato estará amparado pelo estatuto 
de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos 
políticos, nos termos do § 1º, do art. 12, da Constituição Federal. 
5.2.1. O candidato estrangeiro, legalmente habilitado, deverá apresentar os documentos 
exigidos nos termos da lei, no momento da posse. 
5.3. O ingresso no Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior ocorrerá na 
classe e nível únicos, mediante aprovação no concurso público de provas e títulos, no qual 
serão exigidos: 
5.3.1. título de doutor com validade nacional; e 
5.3.2. 10 (dez) anos de experiência ou de obtenção do título de doutor, ambos na área de 
conhecimento exigida no concurso. 



5.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais, em caso de candidato brasileiro. 
5.5. Apresentar Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, em caso de 
candidato brasileiro do sexo masculino. 
5.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
5.7. Apresentar os documentos que se fizerem necessários na ocasião da posse. 

 
6. DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
6.1. A inscrição será efetuada mediante preenchimento de requerimento próprio que  
constará no site Edital de Condições Específicas, bem como período de inscrição.. 
6.2. O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
6.2.1. Cópia de diploma de doutor ou certificado de homologação por autoridade competente 
constando a informação que o candidato faz jus ao título de doutor; 
6.2.2. Cópia de documento de identificação pessoal; 
6.2.3. Cópia do comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 478,00 
(quatrocentos e setenta e oito reais); 
6.2.4. Curriculum Lattes - 3 (três) vias; 
6.2.5. Memorial com no máximo 15 (quinze) páginas comentando suas principais realizações, 
devendo ser enfatizadas: a produção científica; a produção de material didático; a habilidade 
de trabalho em grupos interdisciplinares; a capacidade de liderança em atividades de pesquisa; 
a capacidade de orientação de alunos da graduação e da pós-graduação; prêmios e honrarias 
acadêmicas – 3 (três) vias; e 
6.2.6. Proposta de desenvolvimento na área/subárea escolhida com no máximo 15 (quinze) 
páginas, discutindo a importância da área para o desenvolvimento do país, as necessidades de 
pesquisa e formação profissional, os objetivos estratégicos, as viabilidades de financiamento 
externo e as metas a serem alcançadas num horizonte de dez anos – 3 (três) vias. 
6.3. O recolhimento deverá ser realizado apenas nas agências do Banco do Brasil, durante o 
período de inscrição, mediante Guia de Recolhimento da União (G.R.U.), disponível no 
endereço eletrônico http://www.ufsj.edu.br/progp/concurso_docentes.php). 
6.3.1. Caso o vencimento da G.R.U. coincida com feriado, deverá ser paga antecipadamente. 
6.4. Será aceita inscrição realizada pessoalmente. 
6.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato; poderá ser excluído do concurso, a qualquer tempo, o candidato que fornecer 
dados que se comprovem inverídicos. 
6.6. Ao inscrever-se, o candidato automaticamente aceita e declara que os documentos 
exigidos no presente Edital, comprobatórios dos requisitos básicos e indispensáveis para 
investidura no cargo, serão apresentados por ocasião da posse. 
6.7. Os candidatos que se inscreverem para mais de uma vaga deverão estar cientes de que a 
UFSJ não se compromete a resolver eventuais problemas de coincidência de datas e/ou 
horários de provas. 
 
7. DA PARTICIPAÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
7.1. Em cumprimento à ordem emanada na AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 765-21.2011.4.01.3815, da 
Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João Del Rei, UMA DAS VAGAS CONSTANTE DO 
CAPUT é destinada ao candidato portador de deficiência física.  
7.2. O candidato portador de deficiência, além de atingir a pontuação mínima exigida para os 
demais candidatos da ampla concorrência, deverá obter pontuação que não seja inferior a 20% 
(vinte por cento) da pontuação obtida pelo primeiro colocado na classificação por ampla 
concorrência  
7.3. Não havendo candidato inscrito para a vaga de deficiente físico ou caso o(s) deficiente(s) 
físico(s) inscrito(s) não alcance(m) a média para aprovação, a vaga será destinada à ampla 
concorrência. 
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7.4. A pessoa portadora de deficiência, amparada pelo inciso VIII do Art. 37 da Constituição da 
República Federativa do Brasil, pelo § 2º do Art. 5º da Lei 8.112/90, e pelo Decreto Federal nº 
3.298, de 20/12/1999, tem assegurado o direito de se inscrever neste concurso, em igualdade 
de condições com os demais candidatos, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis 
com a deficiência de que é portadora. 
7.5.  Para concorrer à vaga prevista no item 2.1, o candidato portador de deficiência deverá 
indicar essa condição no formulário de inscrição, especificando-a, e submeter-se, se aprovado 
e quando convocado, à perícia médica por junta médica oficial da UFSJ, que terá decisão 
terminativa sobre a qualificação do candidato com deficiência ou não e o grau de deficiência 
capacitante para o exercício do cargo. 
7.6.  O candidato portador de deficiência convocado para a perícia médica deverá apresentar, 
obrigatoriamente, Laudo Médico original expedido no prazo de até 90 (noventa) dias antes da 
data da referida convocação. 
7.7. O Laudo Médico deverá ser emitido obedecendo às seguintes exigências: 
7.7.1.  constar o nome completo do candidato; 
7.7.2. constar o nome, número do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e 
assinatura do médico responsável pela emissão do Laudo; 
7.7.3. descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem como a sua provável causa, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID), bem como o enquadramento previsto no Art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99, 
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004; 
7.7.4. constar, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou adaptações; 
7.7.5.  no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame 
de audiometria recente, realizado até 06 (seis) meses anteriores à data da referida 
convocação; 
7.7.6. no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de 
acuidade visual em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 06 
(seis) meses anteriores à data da referida convocação. 
7.8. Caso a junta médica oficial da UFSJ reconheça incompatibilidade entre a deficiência e as 
atribuições do cargo a ser ocupado, ou caso haja não observância ao que dispõe o Art. 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, o candidato 
perderá o direito à vaga reservada aos candidatos portadores de deficiência. 
7.9.  O candidato portador de deficiência, aprovado em todas as etapas do concurso, não 
poderá utilizar-se desta para justificar mudança de função, readaptação ou aposentadoria, 
após sua nomeação. 

 
8. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
8.1. Poderá pleitear a Isenção da Taxa de Inscrição o candidato que: 
8.1.1. estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 
CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6135, de 26 de junho de 2007; e 
8.1.2. for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6135, de 26 de junho 
2007. 
8.2.  A isenção deverá ser solicitada mediante observação no requerimento de inscrição, 
disponível no site www.ufsj.edu.br, constando Número de Identificação Social (NIS) atribuído 
pelo CadÚnico e declaração do candidato de que é membro de família de baixa renda. 

 
9. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 
9.1. Na data, local e horário indicados no edital de condições específicas, o candidato deverá 
entregar 3 (três) vias de uma listagem elencando 60 (sessenta) itens de seu currículo que 
considerar mais relevantes. Juntamente com esta listagem, o candidato deverá entregar 1 
(uma) cópia dos documentos comprobatórios referentes a cada um dos itens por ele 
destacados. 



9.2. No caso de livros, teses e/ou documentos com mais de 50 (cinquenta) páginas, não é 
necessária apresentação de cópia, bastando a entrega do documento original. Esse será 
devolvido conforme instruções no item 9.6.. 
9.3. É dispensada a autenticação prévia dos documentos comprobatórios do currículo, ficando 
o candidato responsável pela autenticidade dos documentos e veracidade das informações 
prestadas. 
9.4. Recomenda-se aos candidatos não entregarem documentos em via original. 
9.5. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer na data, local e horário das 
provas constantes no Edital de Condições Específicas - item 1.3. - munido dos documentos 
comprobatórios. 
9.6. O candidato terá 30 (trinta) dias, a contar da homologação dos resultados, para retirar no 
local da inscrição os documentos comprobatórios. Após esse prazo, serão fragmentados e 
encaminhados para reciclagem. A UFSJ não enviará os documentos via correio aos candidatos. 

 
10. DA BANCA EXAMINADORA 
10.1. A Banca Examinadora de cada área/subárea será composta por, no mínimo, 3 (três) 
membros, podendo, opcionalmente, mais 1(um) membro da UFSJ,  sendo todos professores 
titulares, e será nomeada pela Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. 
10.2. À Banca Examinadora caberá examinar os títulos apresentados, acompanhar as provas da 
seleção pública e elaborar a lista com a classificação dos candidatos, de modo que não 
ocorram empates no resultado final. 
10.3. A Banca Examinadora deverá emitir tantas atas quantas forem necessárias para registrar 
todas as atividades e fundamentações utilizadas no desenvolvimento do concurso, bem como 
as tabelas publicadas nos editais de condições específicas.  
 
11. DA PROVA ESCRITA 
11.1. A Prova Escrita será aplicada a todos os candidatos simultaneamente, com a duração 
máxima de 04 (quatro) horas, e versará sobre tema constante do conteúdo programático. 
11.2. O tema, comum para todos os candidatos, será sorteado por um dos candidatos, na 
presença dos demais. 
11.3. O candidato terá direito a consultar material bibliográfico e fazer anotações pelo período 
de 01 (uma) hora, incluído no período de 04 (quatro) horas estipulado no item 6.1, após o 
sorteio do tema. 
11.4. A prova será realizada em folhas de papel pautado rubricadas pela Banca. 
11.5. As anotações efetuadas durante o período de consulta serão o único material que 
poderá ser utilizado no decorrer da prova, devendo ser anexadas ao texto final. 
11.6. A Prova Escrita deve ser anônima, identificada por número ou símbolo, para efeito de 
avaliação da Banca Examinadora. 
11.7. As provas entregues pelos candidatos serão acondicionadas em envelope opaco, lacrado 
e rubricado pelos membros da Banca Examinadora, só podendo ser aberto pela Banca ao se 
iniciarem os trabalhos de correção e/ou julgamento. 
11.8. A Banca Examinadora determinará e avisará os candidatos o horário e local da divulgação 
dos resultados. 
11.9. A prova será pontuada de acordo com o Anexo constante no Edital de Condições 
Específicas. 

 

12. DA PROVA DE DEFESA DE MEMORIAL 
12.1. A Prova de Defesa de Memorial será realizada em sessão registrada por meio de 
gravação de voz. 
12.2. O candidato poderá escolher a forma de abordagem e a apresentação de Defesa de 
Memorial. 



12.3. Quando houver mais de um candidato inscrito no concurso, o critério estabelecido para a 
sequência das apresentações será a numeração da inscrição divulgada em sua homologação. 
12.4.  A UFSJ disponibiliza equipamento para apresentação em datashow; caso opte pelo uso 
de outro tipo de recurso audiovisual, deverá ser providenciado pelo próprio candidato. 
12.5. Cada avaliador atribuirá nota de 0 (zero) a 10 (dez) à Prova de Defesa de Memorial. 
12.6. A Prova de Defesa de Memorial dar-se-á em sessão pública, no entanto, será vedada a 
presença dos demais candidatos. 
12.7. A Prova de Defesa de Memorial consistirá em uma apresentação de 40 (quarenta) a 50 
(cinquenta) minutos pelo candidato, seguida de arguição pela Comissão Julgadora. 
12.8. Será classificado, para as fases seguintes do concurso, o candidato que obtiver nota na 
Prova de Defesa de Memorial igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero). 
12.9.  O resultado da Prova de Defesa de Memorial, bem como o horário das provas 
subsequentes, serão comunicados no local de realização da prova. 
12.10.  Os candidatos não aprovados para participar das demais provas estarão 
automaticamente eliminados do concurso. 
12.11. A prova será pontuada de acordo com o Anexo constante no Edital de Condições 
Específicas. 

 

13. DA PROVA DIDÁTICA 
13.1. A Prova didática constará de uma exposição do candidato, cuja duração não poderá 
exceder a 60 (sessenta) minutos, sobre a proposta de desenvolvimento na área/subárea 
escolhida, conforme item 6.2.6. 
13.2.  A Prova didática será realizada em sessão registrada por meio de gravação de voz. 
13.3. Cada avaliador atribuirá nota de 0 (zero) a 10 (dez) à Prova didática. 
13.4. A ordem dos candidatos para a Prova Didática será a mesma da Defesa de Memorial. 
13.5.  A Prova Oral é pública, sendo, todavia, vedada a presença dos demais candidatos. 
13.6.  Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e apresentação, sendo-lhe 
facultado o uso de recursos audiovisuais. 
13.7.  A UFSJ disponibiliza equipamento para apresentação em datashow; caso opte pelo uso 
de outro tipo de recurso audiovisual, deverá ser providenciado pelo próprio candidato. 
13.8. A Prova Didática tem como objetivo avaliar o candidato quanto: 
13.9.  ao domínio do assunto; 
13.10.  à capacidade de comunicação e planejamento; 
13.11.  à erudição; 
13.12. à capacidade pedagógica. 

 
14. DA PROVA DE TÍTULOS 
14.1. Na data, local e horário indicados no edital de condições específicas, o candidato deverá 
entregar 3 (três) vias de uma listagem elencando 60 (sessenta) itens de seu currículo que 
considerar mais relevantes. Juntamente com esta listagem, o candidato deverá entregar 1 
(uma) cópia dos documentos comprobatórios referentes a cada um dos itens por ele 
destacados. 
14.2. O responsável pelo recebimento da documentação emitirá, para o candidato, declaração 
de recebimento da documentação apresentada. 
14.3. No caso de livros, teses e/ou documentos com mais de 50 (cinquenta) páginas, não é 
necessária apresentação de cópia, bastando a entrega do documento original. Esse será 
devolvido conforme instruções no item 9.6.. 
14.4. É dispensada a autenticação prévia dos documentos comprobatórios do currículo, 
ficando o candidato responsável pela autenticidade dos documentos e veracidade das 
informações prestadas. 
14.5. Recomenda-se aos candidatos não entregarem documentos em via original. 



14.6. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer na data, local e horário das 
provas constantes no Edital de Condições Específicas - item 1.3. - munido dos documentos 
comprobatórios. 
14.7. O candidato terá 30 (trinta) dias, a contar da homologação dos resultados, para retirar no 
local da inscrição os documentos comprobatórios. Após esse prazo, serão fragmentados e 
encaminhados para reciclagem. A UFSJ não enviará os documentos via correio aos candidatos. 
14.8. Só serão considerados, para efeito de pontuação, os títulos efetivamente comprovados. 
14.9. A pontuação será feita de acordo com o Anexo constante do Edital de Condições 
Específicas. 
14.10. É de inteira responsabilidade do candidato a documentação anexada ao currículo para 
pontuação na Prova de Títulos. 
 
15. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
15.1. Cada membro da Banca Examinadora atribuirá ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 
(dez) ao final de cada uma das provas. 
15.2. As notas de cada prova serão atribuídas individualmente pelos integrantes da Banca 
Examinadora. 
15.3. Para cada uma das provas, o candidato terá uma média final que será a média aritmética 
simples das notas atribuídas pelos examinadores, calculada até a segunda casa decimal, sem 
arredondamento. 
15.4.  A nota final do candidato (NF) será obtida por média simples a partir da fórmula NF = (P1 
+ P2 + P3 + P4)/ 4, calculada até a segunda casa decimal sem arredondamento, onde P1, P2, P3 
e P4 são, respectivamente, as médias finais da primeira, segunda e terceira prova. 
15.5. O resultado do processo seletivo será imediatamente proclamado pelo Presidente da 
Banca Examinadora em sessão pública. 
15.6. O candidato será considerado habilitado quando a média final das provas, for igual ou 
superior a 7 (sete). Os candidatos habilitados serão classificados, dentro de cada área/subárea, 
em ordem decrescente da maior nota final obtida para a menor; desse modo, o candidato com 
maior nota final ocupará o primeiro lugar da área/subárea correspondente. 
15.7. Ocorrendo empate dar-se-á preferência, para fins de classificação, ao candidato que tiver 
obtido a nota final mais alta na Prova de Defesa de Memorial, e, para subsequentes 
desempates, serão consideradas as notas finais na Prova Didática e na Prova Escrita, nesta 
sequência. Caso o empate persista, será classificado o candidato de maior idade dentre os 
concorrentes da mesma área/subárea. 

 
16.  DOS RECURSOS 
16.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado final terá que fazê-lo no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis após a divulgação no DOU, mediante requerimento formal dirigido 
à Reitora, protocolado pessoalmente ou por meio de procuração no mesmo endereço das 
inscrições. 
16.2. Ouvida a Banca Examinadora e concluídos os autos do processo administrativo assim 
formado, tem a Reitora até 5 (cinco) dias úteis para proferir decisão. 

 
17. DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS E DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
17.1. O resultado final do concurso será homologado por meio de Edital publicado no Diário 
Oficial da União (D.O.U.), contendo a relação dos candidatos aprovados no processo seletivo 
com as respectivas classificações. 
17.2. Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o Anexo II 
do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão 
automaticamente reprovados no concurso público. 
17.3. Nenhum dos candidatos empatados na última classificação será considerado reprovado. 



17.4. O provimento dos cargos ficará a critério da UFSJ e realizar-se-á por ato do Reitor, 
obedecendo-se a ordem de classificação dos candidatos habilitados por área/subárea de 
concurso, desde que considerados aptos física e mentalmente para o exercício do cargo. 
17.5.  A UFSJ se reserva o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao 
interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e 
número de vagas existentes. 
17.6. Os candidatos que vierem a ser nomeados e empossados estarão sujeitos ao Regime 
Jurídico dos Servidores Civis da União, instituído pela Lei nº 8.112, de 11/12/1990, e alterações 
subsequentes, e pelas normas em vigor na UFSJ. 

 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. A qualquer tempo, poderão ser anuladas a inscrição, as provas, a nomeação e a posse do 
candidato, caso seja verificada falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer irregularidade 
nas provas e/ou nos documentos apresentados. 
18.2. A UFSJ não se responsabiliza pelas despesas decorrentes da participação do candidato 
em qualquer fase e/ou procedimentos deste Concurso Público. 
18.3. O prazo de validade deste Concurso será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 
de publicação da homologação do resultado no Diário Oficial da União, prorrogável por igual 
período, de acordo com o art. 37, inciso III da Constituição Federal c/c o art. 19, inciso XX do 
Decreto nº 6.944 de 21/08/2009. 
18.4.  Durante o prazo de validade do processo seletivo, caso haja liberação de vagas, poderá 
haver outra convocação de candidato classificado, obedecendo à ordem de classificação. 
18.5. O candidato deverá manter atualizados seus endereços físico e eletrônico, bem como 
seus telefones de contato, enquanto estiver participando deste Concurso e no período 
subsequente, se aprovado na UFSJ. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos 
decorrentes da não atualização de seus dados para contato. 
18.6.  Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, assim como 
alterações em dispositivos legais e normativos posteriores, não serão objeto de avaliação nas 
provas deste Concurso. 
18.7. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação 
do candidato, valendo para esse fim, a publicação no Diário Oficial da União. 
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