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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

EDITAL - CPD Nº 025/2021 

 

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 025/2021, na área de Cardiologia, publicado no DOU de 20 de dezembro de 

2021, seção 3, páginas 140-143: 

No subitem 4.11.1 onde se lê: “subitem 4.9”, leia-se: “subitem 4.11”;  

Nos subitens 4.11.4 e 6.5.12 onde se lê: “subitem 1.1”, leia-se: “subitem 2.1”; 

Acrescentar o subitem 6.5.1.1: “6.5.1.1 A Prova de Escrita será realizada no dia 31/01/2022, às 

7h00min, no Campus Centro-Oeste Dona Lindu. A confirmação do horário e local de prova será divulgada 

no endereço eletrônico https://ufsj.edu.br/secop/cpd_cco_2021.php, em até 10 (dez) dias antes do início 

das provas, juntamente com a Relação de Inscritos”;  

No subitem 6.5.4 onde se lê: “subitem 9.1”, leia-se: “subitem 6.5.1”;  

Acrescentar o subitem 6.5.11.1: “6.5.11.1 A pontuação final da Prova de Escrita será obtida pela 

média aritmética simples das notas individuais atribuídas por cada membro da Comissão Examinadora, 

apresentada com 2 (dois) algarismos decimais, sendo arredondadas para cima apenas se a terceira casa 

decimal for igual ou superior a 5 (cinco).”;  

No subitem 6.5.12 onde se lê: “3 (três), leia-se: “2 (dois)”;  

No subitem 6.5.14 onde se lê: “O candidato que desejar solicitar vista/cópia do conteúdo da Prova 

Escrita para fins de recurso, deverá fazê-lo em até 1 (um) dia útil após a divulgação da sua nota mediante 

preenchimento de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico constante no subitem 1.1, 

encaminhando para o endereço eletrônico secop@ufsj.edu.br.”, leia-se: “O candidato que desejar solicitar 

vista/cópia do conteúdo da Prova Escrita e das planilhas de pontuação das provas para fins de recurso, 

deverá fazê-lo em até 1 (um) dia útil após a divulgação da sua nota mediante preenchimento de formulário 
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próprio, disponível no endereço eletrônico constante no subitem 2.1, encaminhando para o endereço 

eletrônico progpcco@ufsj.edu.br.”;  

Excluir o subitem 6.5.15;  

No subitem 6.5.16 onde se lê: “2 (dois) dias úteis”, leia-se: “1 (um) dia útil”;  

Nos subitens 6.6.9 e 7.1 onde se lê: “09 de fevereiro de 2022”, leia-se: “10 de fevereiro de 2022”; 

No subitem 7.3 onde se lê: “A nota final de cada candidato será a soma das notas da Prova Escrita e 

da Prova de Títulos, calculada até a segunda casa decimal, sem arredondamentos.”, leia-se: “A nota final 

de cada candidato será a soma da Nota Final da Prova Escrita e da Prova de Títulos”; 

No subitem 9.3 excluir o trecho “da gravação”;  

No subitem 13.6 onde se lê: “subitem 12.5” leia-se: “subitem 13.5”. 

  

São João del-Rei, 21 de dezembro de 2021 
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