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EDITAL Nº 13, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 170 DE 7 DE NOVEMBRO

DE 2019CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso

da competência que lhe foi delegada pela Portaria R Nº. 95, de 05/01/2017, publicada no Diário Oficial da

União de 09/01/2017, retifica o Edital nº 170 de 07 de novembro de 2019, Concurso Público para Técnico

Administrativo em Educação, publicado em forma de extrato, no DOU de 08/11/2019, seção 3, pág. 121, no

que tange ao seu item '10. FORMA DA PROVA PRÁTICA' e 'Anexo IV PROVA PRÁTICA - CARGO: TÉCNICO EM

PRÓTESE DENTÁRIA':

10. FORMA DA PROVA PRÁTICA

Onde se lê:

10.2 As provas práticas serão aplicadas no dia 05/04/2020.

10.3 O horário e local de realização das provas práticas serão divulgados após as 17 horas do dia

27/03/2020, no endereço eletrônico <www.portalselecao.ufu.br>.

Leia-se:

10.2 As provas práticas serão aplicadas no dia 28/02/2021 (domingo).

10.3 O horário e local de realização das provas práticas será: Auditório do Bloco 4K, Campus

Umuarama, Avenida Amazonas c/ Rua Piauí, Bairro Umuarama. Início: 07:00h

Acrescenta-se:

10.3.1 Os candidatos devem comparecer ao local predeterminado às 06:00h.

Observação: Os candidatos devem comparecer ao local de prova com os instrumentais próprios

para o desenvolvimento das atividades. Por exemplo: espátulas (7, 31, lecron), brocas para desgaste de

resina ou gesso, mandris para ras de lixa, lamparinas, forros de bancada, esculpidores de Peter Thomas

(gotejadores de cera, Hollemback), pinceis para aplicação de cerâmica ou munidos de outros

instrumentais que julguem ser necessário ou de uso de sua rotina de trabalho.

Onde se lê:

10. 13 A divulgação do resultado da prova prática ocorrerá no dia 15/04/2020 no endereço

eletrônico <www.portalselecao.ufu.br>, após as 17 horas.

10.14 Caberá recurso contra o resultado da prova prática nos dias 16/04/2020 e 17/04/2020.

10.16 As respostas aos recursos serão publicadas no dia 24/04/2020, no endereço eletrônico

<www.portalselecao.ufu.br>, após as 17 horas.

Leia-se:

10. 13 A divulgação do resultado da prova prática ocorrerá no dia 08/03/2021 no endereço

eletrônico <www.portalselecao.ufu.br>, após as 17 horas.

10.14 Caberá recurso contra o resultado da prova prática nos dias 09/03/2021 e 10/03/2021.

10.16 As respostas aos recursos serão publicadas no dia 17/03/2021, no endereço eletrônico

<www.portalselecao.ufu.br>, após as 17 horas.

Anexo IV - Prova de Conhecimentos práticos específicos - Informações Complementares

Dos candidatos

Onde se lê:

2. Para a realização da prova prática os candidatos:



2. Devem comparecer ao local predeterminado às 07:00h

2. Devem estar no local, na hora predeterminada ou estarão automaticamente excluídos do

processo.

2. Devem estar presentes para o sorteio dos temas a serem desenvolvidos, o que acontecerá

das 07:00 às 07:15h.

Leia-se:

2. Para a realização da prova prática os candidatos:

2. Devem comparecer ao local predeterminado às 06:00h

2. Devem estar no local, na hora predeterminada ou estarão automaticamente excluídos do

processo.

2. Devem estar presentes para o sorteio dos temas a serem desenvolvidos, o que acontecerá

das 06:00 às 06:30h.

Da avaliação dos trabalhos

Onde se lê:

4. Critérios/Pontuação das etapas dos procedimentos para avaliação:

(última porção do quadro, título na última página do Anexo IV)

ATIVIDADES A SEREM SORTEADAS NA 1ª ETAPA: PRÓTESE FIXA.

Leia-se:

4. Critérios/Pontuação das etapas dos procedimentos para avaliação:

(última porção do quadro, título na última página do Anexo IV)

ATIVIDADES A SEREM SORTEADAS NA 2ª ETAPA: PRÓTESE MÓVEL

MARCIO MAGNO COSTA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


