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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

COMUNICADO SOBRE PROVA DIDÁTICA
CPD 056/2019
Área: Saúde Pública, Epidemiologia, Saúde Coletiva e Ciências da Saúde
Tendo em vista o número de candidatos inscritos para o Concurso Público Docente - CPD
056/2019 (41 candidatos), informamos que:
1. Caso o número de candidatos classificados para a Prova Didática seja tal que que não
permita a realização de todas as provas no mesmo turno, poderão ser definidos turnos de
realização da referida prova (manhã/tarde) pela Comissão Examinadora. Neste caso, serão
realizados sorteios dos temas para cada turno, com antecedência mínima de 24 horas da
realização da referida prova e com a mesma antecedência para os grupos de candidatos de
cada turno.
2. Ocorrendo a hipótese prevista no item 1, a Comissão Examinadora determinará e avisará
aos candidatos o horário e o endereço eletrônico da unidade acadêmica onde serão
divulgados os horários dos sorteios dos temas para a Prova Didática e os grupos de
candidatos por turno, o que ocorrerá juntamente com a divulgação do resultado da Prova
Escrita.
3. Neste caso, o recebimento do material a ser utilizado pelos candidatos será feito antes do
início das provas de cada turno, devendo todos os candidatos entregar seu material didático
(arquivos eletrônicos, lâminas de projeção, modelos, planos de aula, etc.) em local e horário
a ser informado pela Comissão Examinadora.
4. A ordem de realização da Prova Didática será a ordem do número de inscrição, conforme
consta no subitem 10.8 do Edital de Condições Gerais para realização de concurso público
para provimento de vagas no cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior e cargo
Isolado de Professor Titular-Livre da UFSJ.
São João del-Rei, 11 de março de 2020.
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