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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

EDITAL - CPD Nº 003/2021 

 

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 003/2021, Parasitologia, publicado 

no DOU de 30/03/2021 - seção 3, págs. 87-90; 

No item 6.5.5 onde se lê: “O candidato deverá encaminhar para o e-mail 

seacescco@ufsj.edu.br, o Plano de Aula e a versão final da Apresentação da Aula, a serem 

utilizados na Prova Didática. O e-mail deverá conter como assunto: PSS Substituto [Nº do Edital - 

área] - Plano de Aula e Apresentação.”, leia-se: “O candidato deverá encaminhar para o e-mail 

seacescco@ufsj.edu.br, o Plano de Aula e a versão final da Apresentação da Aula, ambos em 

formato PDF, a serem utilizados na Prova Didática. O e-mail deverá conter como assunto: PSS 

Substituto [Nº do Edital - área] - Plano de Aula e Apresentação.”; 

 Incluir o subitem “6.5.5.3 A utilização de material diferente ou alterado em relação àquele 

enviado pelo candidato para a prova didática, acarretará na sua desclassificação do processo 

seletivo.”; 

 No subitem 6.5.6.6 onde se lê: “O candidato deverá se conectar à plataforma indicada, no 

dia e horário determinados, para a Prova Didática com, no mínimo, 10 (dez) minutos de 

antecedência, para preparação da sua apresentação à comissão examinadora.”, leia-se: “O 

candidato poderá se conectar à plataforma indicada, no dia e horário determinados, para a Prova 

Didática com 10 (dez) minutos de antecedência, para preparação da sua apresentação à 

comissão examinadora.”; 

 No subitem 6.5.7 onde se lê: “10 (dez)”, leia-se: “15 (quinze)”;  

No item 1 da tabela do Anexo II onde se lê: “1. Domínio do conteúdo, nível do 

conhecimento adequado, uso de termos técnicos e linguagem científica apropriados - Pontuação 

máxima 4,0”, leia-se: “1. Domínio do conteúdo, nível do conhecimento adequado, qualidade e 

atualidade das informações, uso de termos técnicos e linguagem científica apropriados - 

Pontuação máxima 4,5”;  
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No item 3 da tabela do Anexo II, onde se lê: “3. Qualidade e atualidade das informações - 

Pontuação máxima 1,5”, leia-se: “3. Adequação ao tempo de aula de acordo com o item 6.5.1 do 

Edital CPD 003/2021 – Pontuação máxima 1,0”. 

 

São João del-Rei, 06 de maio de 2021 
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