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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

COMUNICADO
CONCURSO PÚBLICO DOCENTE CPD 052/2019

TRANSPORTES - DTECH

A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da UFSJ informa que está
encerrada a suspensão do concurso público docente CPD 052/2019 - TRANSPORTES
(DTECH).

A retomada do andamento do concurso acima descrito ocorreu porque o mesmo
encontra-se em fase de recursos, não dependendo, portanto, da execução de
nenhuma etapa presencial.

Portanto, a etapa de recursos do concurso público docente - CPD 052/2019
TRANSPORTES (DTECH) será retomada da fase em que foi suspensa. Conforme
subitem 19.1 do edital de condições gerais para realização de concurso público para
provimento de vaga no cargo de professor da carreira de magistério superior e cargo
isolado de professor titular-livre, o candidato que desejar interpor recurso contra o
resultado final do concurso, terá de o fazer no prazo de até 10 (dez) dias corridos a
partir da publicação da homologação do resultado final no DOU, mediante
preenchimento de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico de
concursos e seleções (https://ufsj.edu.br/secop/docentes.php), dirigido ao (à)
Reitor(a), e encaminhado via e-mail para secop@ufsj.edu.br. Tendo em vista que a
homologação do concurso ocorreu no dia 13/03/2020 e a suspensão se deu a partir
do dia 19/03/2020, correram 5 (cinco) dias da fase de recursos e, portanto, resta o
prazo de 5 (cinco) dias corridos para interposição de recursos, cuja contagem de
prazo começar a partir da publicação deste comunicado no endereço eletrônico de
concursos e no Diário Oficial da União.

Os demais concursos públicos da UFSJ permanecem suspensos, por tempo
indeterminado, por dependerem da realização de provas presenciais, o que colocaria
em risco os candidatos e colaboradores da instituição, em decorrência da pandemia
de Covid-19.

São João del-Rei, 09 de setembro de 2020.
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