
 

 

 

 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 
CRONOGRAMA 

EDITAL 002/2021 – MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 Procedimento Data Local/forma 

Publicação do edital 
  

30/03/2021 
DOU 

Período para solicitação de isenção de 

pagamento de inscrição: 

05/04/2021 a 

06/04/2021 
secop@ufsj.edu.br 

Divulgação do resultado da solicitação 

de isenção de pagamento de inscrição 
07/04/2021 

https://ufsj.edu.br/secop/cp

d_sjdr_2021.php 

Recebimento de recursos do resultado 

da isenção 
08/04/2021 secop@ufsj.edu.br 

Divulgação do resultado da isenção 

após recursos 
09/04/2021 

https://ufsj.edu.br/secop/cp

d_sjdr_2021.php 

Recebimento de Inscrições 

 

12/04/2021 a 

23/04/2021 
demed@ufsj.edu.br 

Nomeação da Banca 29/04/2021 
https://ufsj.edu.br/secop/cp

d_sjdr_2021.php 

Divulgação da Relação de Inscritos  29/04/2021 
https://ufsj.edu.br/secop/cp

d_sjdr_2021.php 

Prazo para impugnação da banca 30/04/2021 secop@ufsj.edu.br 

Divulgação de link para sorteio 07/05/2021 
https://ufsj.edu.br/secop/cp

d_sjdr_2021.php 

Sorteio do tema e horários da prova 

didática para cada candidato   
10/05/2021 Google Meet 

Divulgação do  tema e horários  da 

prova didática de cada candidato. 
10/05/2021 

https://ufsj.edu.br/secop/cp

d_sjdr_2021.php 

Comunicação via e-mail para cada 

candidato com o link para a realização 

da prova didática. 

10/05/2021 e-mail 
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Recebimento de Plano de aula da 

prova didática 

De 10h do dia 

10/05/2021 às 10h 

do dia 11/05/2021 

e-mail 

 (demed@ufsj.edu.br) 

Prova Didática 
12/05/2021 a 

14/05/2021 
Google Meet 

Publicação do resultado da Prova 

Didática  
17/05/2021 

https://ufsj.edu.br/secop/cp

d_sjdr_2021.php 

Recebimento de Recurso da Prova 

Didática 
18/05/2021 

e-mail 

(demed@ufsj.edu.br) 

Publicação do Resultado dos recursos 

da Prova Didática 
20/05/2021 

https://ufsj.edu.br/secop/cp

d_sjdr_2021.php 

Publicação resultado da prova de 

títulos e do resultado preliminar do 

processo seletivo 

21/05/2021 
https://ufsj.edu.br/secop/cp

d_sjdr_2021.php 

Recebimento de recursos contra o 

resultado preliminar 

 

24/05/2021 a 

26/05/2021 
secop@ufsj.edu.br 

Solicitação de cópias da prova 

didática e/ou das planilhas de 

pontuação 

24/05/2021 secop@ufsj.edu.br 

Divulgação do resultado dos recursos 

Prazos 

estabelecidos no 

edital. 

https://ufsj.edu.br/secop/cp

d_sjdr_2021.php 

Homologação do resultado final 

Prazos 

estabelecidos no 

edital. 

DOU e 

https://ufsj.edu.br/secop/cp

d_sjdr_2021.php 
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