
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

E D I T A L –CPD 001- CONCURSO PÚBLICO, DE 04 DE JANEIRO DE 2012
A Diretora da Divisão de Apoio e Procedimentos Administrativos da Pró-reitoria de Ensino 

de  Graduação  da  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei  –  UFSJ,  no  uso  de  suas 

atribuições RETIFICA o Edital publicado no Diário Oficial da União de 06 de janeiro de 2012, 

páginas  44  a  46,  seção  3,  na  área  de  Política  Econômica,  onde  se  lê:  “NA ÁREA DE: 

POLÍTICA ECONÔMICA”, leia-se: “NA ÁREA DE: POLÍTICA ECONÔMICA, com ênfase em 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ECONOMIA BRASILEIRA”, e:

Item 5. DA PROVA ESCRITA (10 PONTOS): 
5.1. A prova escrita será aplicada a todos os candidatos simultaneamente, com duração 

máxima de 4 (quatro) horas e versará sobre tema pertencente ao Conteúdo Programático.

5.1.1. O tema, que será comum a todos os candidatos, será sorteado por um deles, na 

presença dos demais. 

5.2. O candidato terá direito a consultar material bibliográfico e fazer anotações, em folhas 

timbradas pela Banca Examinadora, pelo período de uma hora a contar do início desta.

5.2.1. O candidato não poderá ter acesso a livros, cadernos, esquemas, resumos e 

anotações feitas durante o período anterior de consulta.

5.3. A prova escrita será anônima, identificada por número ou símbolo, para efeito de 

avaliação da banca examinadora.

5.4. As provas entregues pelos candidatos serão acondicionadas em envelope opaco, 

lacrado e rubricado pelos membros da Banca Examinadora, só podendo ser aberto por eles ao 

se iniciarem os trabalhos de correção e/ou julgamento.

5.5. Estará apto para as etapas seguintes do concurso o candidato que obtiver nota final 

na prova escrita igual ou superior a 7,0 (sete), cujo cálculo é a média aritmética das notas de 

cada membro da Banca Examinadora.

5.6. A prova será pontuada de acordo com o Anexo II deste Edital.

5.7. Caberá recurso do resultado da prova escrita no prazo de 24 horas da divulgação do 

resultado, que deverá ser protocolado no Departamento de Ciências Econômicas, situada à 

Praça Frei Orlando, 170, Centro, CEP: 36.307-352, São João del-Rei -MG.

São João Del-Rei, 10 de janeiro de 2012.

Adriana Amorim da Silva - Diretora
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