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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

COMUNICADO
SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DOCENTE - CPD 056/2019

É o presente para esclarecer a suspensão do Concurso Público Docente - CPD 056/2019, que
estava previsto para ocorrer no período de 16 a 20 de março de 2020. A suspensão foi realizada de
forma emergencial, na manhã do dia 16 de março de 2020, devido aos fatos expostos a seguir:

1- Houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu
em decorrência do furto de cabos de eletricidade no Campus, no dia anterior à data da primeira
prova, em 15 de março de 2020 (domingo). Em decorrência desse fato, a sala de realização do
concurso teria que ser alterada, deslocando as atividades do Bloco C para o Bloco A, bloco esse o
único onde ainda havia energia elétrica.

2- Porém, na manhã do dia 16 de março de 2020, data em que se iniciariam as provas, a Comissão
Examinadora foi comunicada de que um aluno do referido Campus havia dado entrada na
emergência hospitalar na noite anterior como caso altamente suspeito de COVID-19. Esse aluno
suspeito frequentava aulas exatamente no bloco onde seria realizado o concurso.

3- Na composição da Comissão Examinadora havia um membro externo, que fazia parte do grupo
de risco para COVID-19, sendo idoso acima de 60 anos. Este membro, sendo médico e devido ao
fato exposto anteriormente, sugeriu a suspensão do certame em virtude de sua exposição, bem
como da exposição dos inscritos no pleito.

Diante desses fatos, a Comissão Examinadora do concurso, que tinha entre seus membros um
médico infectologista, e a Diretoria do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, em comum acordo,
optaram pelo adiamento do concurso.

Portanto, diante da situação apresentada acima e da pandemia da Covid-19, causada pelo
coronavírus (SARS-CoV-2), a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da UFSJ
comunica a SUSPENSÃO, por tempo indeterminado, do Concurso Público Docente - CPD 056/2019,
na área de Saúde Pública, Epidemiologia, Saúde Coletiva e Ciências da Saúde.

Informações sobre a retomada do concurso, bem como sobre as novas datas a serem definidas
para as provas serão divulgadas posteriormente no endereço eletrônico
https://ufsj.edu.br/secop/cpd_sjdr_2019.php, assim que a situação for normalizada.

São João del-Rei, 18 de março de 2020.
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