UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
SETOR DE CONCURSOS E PROCEDIMENTOS ADMISSIONAIS
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR
Ao Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais da Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
solicitamos publicação do Edital de abertura de Concurso Público conforme segue abaixo:
I- REQUERENTE
Unidade Acadêmica:
II – ORIGEM DA VAGA E NÚMERO DE VAGAS
VAGA 1:
Origem da vaga:
Professor ocupante da vaga anteriormente:
VAGA 2:
Origem da vaga:
Professor ocupante da vaga anteriormente:
VAGA 3:
Origem da vaga:
Professor ocupante da vaga anteriormente:
III – ÁREA DO CONCURSO
Área do Concurso de acordo com a classificação da CAPES:

IV – REGIME DE TRABALHO

20 horas semanais

✘ 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva

40 horas semanais *

V – REQUISITO BÁSICO
Titulação Exigida: Doutorado
Obs.: No caso de solicitação de abertura de concurso com a titulação abaixo de Doutorado, anexar a decisão do Conselho Superior da UFSJ de
dispensa da exigência de título de doutor, conforme determina a Lei nº 12.863/2013, art. 8º, § 1º e § 3º.

Área de formação:
VI - INSCRIÇÕES
Local das inscrições (endereço completo, com número da sala e telefone para contato):

As inscrições serão realizadas através do e-mail:
Período de inscrição (mínimo de 30 dias):
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VII – PROVAS DO CONCURSO
Resolução CONSU 016 de 2021, Art. 10: O concurso, de que trata esta Resolução, consistirá das seguintes provas,
realizadas sequencialmente:
✘ I - Prova escrita, obrigatória e de caráter eliminatório e classificatório;

✘ Presencial

Remota*

✘ II - Prova didática, obrigatória e de caráter eliminatório e classificatório;

✘ Presencial

Remota*

✘ III - Prova de títulos, obrigatória e de caráter classificatório;

✘ Presencial

Remota*

IV - Defesa de plano de trabalho, opcional e de caráter classificatório;

Presencial

Remota*

V - Prova prática, opcional e de caráter classificatório.

Presencial

Remota*

* Conforme Art. 11 da Resolução CONSU 016-2021, Art. 11.: Em casos excepcionais, devidamente justificados pelo colegiado máximo da unidade
acadêmica, e aprovados pelo CONSU, as provas poderão ser realizadas de forma remota.
Parágrafo único. Em casos em que seja impedida a realização da prova escrita de forma presencial ou que a sua realização de forma remota seja
inviável, ela pode se tornar opcional, respeitadas as condições do caput.

VIII – CRONOGRAMA DO CONCURSO
ATENÇÃO: Entre a publicação do Edital e a data da primeira prova deve haver o intervalo mínimo de 4 meses, de
acordo com o art. 41, inciso I, do Decreto nº 9.739/2019.
Atividade
Horário
Local
Data
Prova Escrita
Prova Didática
Prova de Títulos (entrega dos documentos
comprobatórios do Currículo Lattes)
Prova de Defesa do Plano de Trabalho
Prova Prática
IX - ANEXOS
✘ Programa para as provas (em formato.doc).

Bibliografia. No caso de bibliografia livre não é necessário encaminhar nenhum documento. (formato .doc)
✘ Tabela de pontuação para a prova de títulos (em formato .doc).
✘ Tabela de avaliação da Prova Escrita (em formato .doc).
✘ Tabela de avaliação da Prova Didática (em formato .doc).

Tabela de avaliação da Prova Defesa do Plano de Trabalho (em formato .doc).
Tabela de avaliação da Prova Prática (em formato .doc).
Decisão do Conselho Superior da UFSJ de dispensa da exigência de título de doutor, conforme determina a Lei
nº 12.863/2013, art. 8º, § 1º e § 3º, para o caso de solicitação de abertura de concurso com a titulação abaixo de
Doutorado.
Documento de aprovação do CONSU para realização de provas remotas.
Documento de aprovação do CONSU para não realização da Prova Escrita.
Documento de aprovação do CONSU para realização do concurso em regime de 40 horas semanais, SEM
dedicação exclusiva.
✘ Documento de manutenção/definição da área da vaga aprovado pelo CONSU.
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