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RETIFICAÇÃO N.º 2 

EDITAL Nº 28/2020    

 

 

                   O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, nomeado pelo 

Presidente da República, por meio do Decreto de 17 de junho de 2019, publicado no Diário Oficial da União 

do dia 18 subsequente, no uso de suas atribuições regimentais, retifica o Edital n.º 28/2020, publicado no 

DOU de 14/12/2020, seção 3, páginas 92 a 104, publicado no Site da UFTM em 14/12/2020, conforme 

segue: 

 

(...) 

No item 3. CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

 

Onde se lê: 
 

Datas/períodos Eventos 

04/01 a 21/02/2021  Período de inscrição 

04/01 a 31/01/2021 Período de inscrição – com isenção de taxa 

05/02/2021 Divulgação do resultado do pedido de isenção de taxa de inscrição 

08 e 09/02/2021 
Prazo para recurso contra resultado da análise do pedido de isenção de taxa 

de inscrição 

09/02/2021 

Data limite para recebimento ou postagem do: 

1 - formulário de solicitação de atendimento especial  

2 - laudo médico para candidato que se declarar portador de deficiência 

12/02/2021 
Divulgação do resultado dos recursos do pedido de isenção de taxa de 

inscrição 

12/02/2021 Divulgação do resultado da solicitação de atendimento especial 

22/02/2021 Data limite para pagamento da taxa de inscrição 

22/03/2021 
Divulgação da lista de inscrições efetivadas e divulgação do local de 

realização da prova objetiva 

11/04/2021 Data de aplicação da prova objetiva 

12/04/2021 após as 16h Divulgação do gabarito da prova objetiva 

13 e 14/04/2021 Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva 

26/04/2021 após as 18h 
Publicação do gabarito da prova objetiva pós-recurso e divulgação do 

resultado preliminar das provas objetivas 

27/04/2021 e 28/04/2021 Prazo para recurso referente resultado preliminar das provas objetivas 

30/04/2021 
Divulgação do resultado do recurso referente resultado preliminar das 

provas objetivas 

30/04/2021 após as 18h 
Convocação para a prova de títulos e convocação dos candidatos 

deficientes que concorrem à reserva de vagas 

03 a 07/05/2021 
Período de realização prova de títulos e avaliação dos candidatos 

deficientes que concorrem à reserva de vagas 

10/05/2021 
Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos e da análise dos 

candidatos deficientes 

11 e 12/05/2021 
Prazo para recurso referente resultado preliminar da prova de títulos e da 

análise dos candidatos deficientes 

17/05/2021 Divulgação do resultado final e da análise dos recursos 

 

 

Leia-se: 
 



2 

 

Datas/períodos Eventos 

04/01 a 21/02/2021  Período de inscrição 

04/01 a 31/01/2021 Período de inscrição – com isenção de taxa 

05/02/2021 Divulgação do resultado do pedido de isenção de taxa de inscrição 

08 e 09/02/2021 
Prazo para recurso contra resultado da análise do pedido de isenção de taxa 

de inscrição 

09/02/2021 

Data limite para recebimento ou postagem do: 

1 - formulário de solicitação de atendimento especial  

2 - laudo médico para candidato que se declarar portador de deficiência 

12/02/2021 
Divulgação do resultado dos recursos do pedido de isenção de taxa de 

inscrição 

12/02/2021 
Divulgação do resultado da solicitação de atendimento especial e lista de 

candidatos que se declararam na condição de deficiente. 

15/02 a 16/02/2021 
Prazo para recurso contra o resultado da análise de solicitação de 

atendimento especial. 

18/02/2021 
Divulgação do resultado dos recursos da análise de solicitação de 

atendimento especial 

22/02/2021 Data limite para pagamento da taxa de inscrição 

22/03/2021 
Divulgação da lista de inscrições efetivadas e divulgação do local de 

realização da prova objetiva 

11/04/2021 Data de aplicação da prova objetiva 

12/04/2021 após as 16h Divulgação do gabarito da prova objetiva 

13 e 14/04/2021 Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva 

26/04/2021 após as 18h 
Publicação do gabarito da prova objetiva pós-recurso e divulgação do 

resultado preliminar das provas objetivas 

27/04/2021 e 28/04/2021 Prazo para recurso referente resultado preliminar das provas objetivas 

30/04/2021 
Divulgação do resultado do recurso referente resultado preliminar das 

provas objetivas 

30/04/2021 após as 18h 
Convocação para a prova de títulos e convocação dos candidatos 

deficientes que concorrem à reserva de vagas 

03 a 07/05/2021 
Período de realização prova de títulos e avaliação dos candidatos 

deficientes que concorrem à reserva de vagas 

10/05/2021 
Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos e da análise dos 

candidatos deficientes 

11 e 12/05/2021 
Prazo para recurso referente resultado preliminar da prova de títulos e da 

análise dos candidatos deficientes 

17/05/2021 Divulgação do resultado final e da análise dos recursos 

 

(...) 

No item 4.15. Condições Especiais para Realização da Prova 
 

Onde se lê: 

4.17. Deverá ainda, encaminhar até a data estipulada no item 3, à PRORH da UFTM (endereços e 

horários especificados no item 1.2), o formulário de solicitação preenchido, ANEXO IV, indicando 

as condições necessárias para a realização da prova e anexando laudo ou atestado médico, legível, 

comprobatório de sua condição, emitido com menos de 90 dias, contendo os seguintes dados: 
 

Leia-se:  

4.17. Deverá ainda, encaminhar até a data estipulada no item 3, à PRORH da UFTM (endereços e 

horários especificados no item 1.2), o formulário de solicitação preenchido, ANEXO IV, indicando 

as condições necessárias para a realização da prova e anexando laudo ou atestado médico, legível, 

comprobatório de sua condição, emitido com até 12 meses, contendo os seguintes dados: 
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(...) 

No item 6. DA RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E/OU 

NEGROS 
 

Onde se lê: 

6.1.3. Para concorrer à reserva de vagas, o candidato deverá: 

a) no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência; e  

b) encaminhar o formulário preenchido, ANEXO IV, disponível no sítio oficial da UFTM, 

anexando laudo ou atestado médico, legível, comprobatório de sua condição, emitido com menos de 

90 dias, contendo os seguintes dados: nome completo do candidato, número de seu documento de 

identidade, número do CPF e endereço; Código de Identificação da Doença (CID); data, assinatura 

e número do CRM do médico responsável. 
 

Leia-se:  

6.1.3. Para concorrer à reserva de vagas, o candidato deverá: 

a) no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência; e  

b) encaminhar o formulário preenchido, ANEXO IV, disponível no sítio oficial da UFTM, 

anexando laudo ou atestado médico, legível, comprobatório de sua condição, emitido com até 12 

meses, contendo os seguintes dados: nome completo do candidato, número de seu documento de 

identidade, número do CPF; Código de Identificação da Doença (CID); data, assinatura e número 

do CRM do médico responsável. 
 

 

(...) 

No ANEXO II... nas REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS sugeridas para o cargo de TÉCNICO 

EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS.  

 

Onde se lê: 

UFTM. NuDE. Orientações Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação da UFTM.  

http://www.uftm.edu.br/upload/ensino/NUDE_Guia_orientacao_PPC_2013_b.pdf  

 

Leia-se:  

UFTM. DATP. Orientações Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação da UFTM.  

https://sistemas.uftm.edu.br/integrado/sistemas/pub/publicacao.html?secao=587&publicacao=2327 

 

Fica acrescentado nas referências bibliográficas sugeridas para o cargo de Técnico em 

Assuntos Educacionais:  

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI UFTM 

http://www.uftm.edu.br/proplan/planejamento-e-desenvolvimento/planejamento-estrategico/pdi/pdi 
(...) 

 

 

LUIZ FERNANDO RESENDE DOS SANTOS ANJO 

REITOR DA UFTM 


