
  
  

  
  

Ministério   da   Educação   

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   SÃO   JOÃO   DEL-REI   

  
EDITAL   DE   RETIFICAÇÃO   

EDITAL   -   CPD   Nº    007/2020   

  

A  Pró-Reitora  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de  Pessoas  da  Universidade  Federal  de  São               
João  del-Rei  –  UFSJ,  no  uso  de  suas  atribuições,  RETIFICA  o  Edital  do  Processo  Seletivo                 
Simplificado  para  contratação  de  Professor  Substituto  –  CPD  007/2020,  Morfologia,  Citologia,             
Biologia   Celular   e   Histologia,   publicado   no   DOU   de   15/12/2020   -   seção   3,   págs.   101-104   

Onde   se   lê:   

A  Fundação  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei  –  UFSJ  torna  público  o  presente  Edital                 
que  estabelece  as  diretrizes  para  a  realização  de  Processo  Seletivo  Simplificado  de  provas  e  de                 
provas  e  títulos,  destinado  à  contratação  de  Professor  Substituto  ou  Temporário  para  a  UFSJ,  de                 
acordo  com  o  disposto  na  Lei  nº  8.745/1993,  na  Orientação  Normativa  SRH  nº  5/2009,  no  Decreto                  
nº  4.748/2003,  no  Decreto  nº  7.485/2011,  no  Decreto  nº  8.259/2014,  no  Decreto  nº  9.508/2018  e                 
no   Decreto   nº   9.739/2019,   com   validade   de   um   ano,   podendo   ser   prorrogado   por   igual   período.   

Leia-se:     

A  Fundação  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei  –  UFSJ  torna  público  o  presente  Edital                 
que  estabelece  as  diretrizes  para  a  realização  de  Processo  Seletivo  Simplificado  de  provas  e  de                 
provas  e  títulos,  destinado  à  contratação  de  Professor  Substituto  ou  Temporário  para  a  UFSJ,  de                 
acordo  com  o  disposto  na  Lei  nº  8.745/1993,  na  Orientação  Normativa  SRH  nº  5/2009,  no  Decreto                  
nº  7.485/2011,  no  Decreto  nº  8.259/2014,  no  Decreto  nº  9.508/2018  e  no  Decreto  nº  9.739/2019,                 
com   validade   de   um   ano,   podendo   ser   prorrogado   por   igual   período.   

Acrescentar  no  item  2  o  seguinte  subitem:  “2.9  Este  edital  de  abertura  não  é  regido  pelo  edital                   
de  condições  gerais  da  UFSJ,  tendo  em  vista  que  foi  adequado  para  atender  ao  período                 
excepcional   de   pandemia   de   Covid-19   e   a   necessidade   de   distanciamento   social".   

  

São   João   del-Rei,   23   de   dezembro   de   2020   

  
  

  
  
  
  

CONCEIÇÃO   ASSIS   DE   SOUZA   SANTOS   
Pró-Reitora   de   Gestão   e   Desenvolvimento   de   Pessoas     


