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ANULAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS  

CPD 004/2021 

 

 

O Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais da Universidade Federal de São 

João del-Rei – UFSJ, considerando o que consta no processo nº 23122.010519/2021-58 

e o aviso de anulação publicado no Diário Oficial da União de 02/06/2021, seção 3, pág. 

114, comunica: 

 

1. A anulação das Provas Didáticas realizadas entre os dias 26, 27 e 28 de maio de 

2021, relativas ao processo seletivo simplificado para contratação de professor 

substituto da Universidade Federal de São João del-Rei, CPD 004/2021, na área de 

Fundamentos e Didática da Educação Física Escolar; Estágio Supervisionado em 

Educação Física; Educação Física Escolar, para o Departamento das Ciências da 

Educação Física e Saúde - DCEFS, edital publicado no DOU de 15 de abril de 2021, 

seção 3, páginas 83-86. 

 

2. A anulação se deu em razão de um problema ocorrido no direcionamento do link 

encaminhado a alguns candidatos para a realização da Prova Didática, contrariando 

norma disposta no item 6.5.6.3 do edital CPD 004/2021. 

 

3. Novas datas de prova serão divulgadas em breve e o Setor de Concursos e 

Procedimentos Admissionais entrará em contato com os candidatos inscritos, por meio 

do endereço eletrônico informado no ato da inscrição, para orientar sobre o 

procedimento de devolução da taxa de inscrição, caso o candidato não tenha mais 

interesse em participar da seleção. 

 

4. Após a publicação das novas datas de prova, caso algum candidato não receba o e-

mail com as orientações do Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais, deverá 

encaminhar e-mail para secop@ufsj.edu.br, solicitando a devolução do valor pago a 

título de taxa de inscrição no processo seletivo simplificado - CPD 004/2021. 

 

 

São João del-Rei, 02 de junho de 2021. 

 

 

 

CINTHYA CRISTINA DE FREITAS SANTOS 

Chefe Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais 

 


