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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

EDITAL - CPD Nº 016/2021 

 

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 Concurso Público – CPD 016/2021, publicado 
no DOU de 17/11/2021 - seção 3, págs. 114-122, nos seguintes termos: 

- o item 6.17 passa a ter a seguinte redação “6.17 As vagas reservadas que não forem preenchidas por falta 
de candidatos negros ou por reprovação no respectivo concurso serão preenchidas pelos demais 
candidatos com estrita observância à ordem classificatória da lista de classificação do concurso.” 

- o item 6.18 passa a ter a seguinte redação: “O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em 
procedimento de heteroidentificação concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência, nos termos da 
Portaria Normativa SGP/MP nº 4/2018.” 

- o item 6.19 passa a ter a seguinte redação: “Será eliminado do concurso o candidato que apresentar 
autodeclaração falsa constatada em procedimento administrativo de heteroidentificação, nos termos do 
parágrafo único da Lei nº 12.990/2014.” 

- acrescentar o item 6.20: “A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e 
proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas 
reservadas a candidatos negros.  

- acrescentar o item 6.21: “Antes da divulgação do resultado preliminar do concurso, todos os candidatos 
que tiverem suas inscrições deferidas nas vagas reservadas serão submetidos a procedimento de 
heteroidentificação da autodeclaração dos candidatos negros (pretos/pardos), conforme item 18 e seus 
subitens.” 

- fica revogado o item 18.8. 

- o item 18.9 passa a ter a seguinte redação: “O candidato que não encaminhar a autodeclaração no ato da 
inscrição ou não autorizar a filmagem não será submetido ao procedimento de heteroidentificação e, 
consequentemente, concorrerá apenas em ampla concorrência.” 
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