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RETIFICAÇÃO Nº 6 

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 nº 28/2020, publicado no DOU de 14/12/2020, seção 3, páginas 92 a 104, publicado no 

Site da UFTM em 14/12/2020. 

Fica alterado o cronograma divulgado na Retificação nº 5, conforme segue: 

(...) 

No item 3. CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

3.1. Novo cronograma para os cargos: ENFERMEIRO DO TRABALHO, 

MÉDICO/ÁREA: MEDICINA DO TRABALHO, MÉDICO/ÁREA: PATOLOGIA e 

MÉDICO/ÁREA: PEDIATRIA(PRECEPTORIA). 

 

Datas/períodos Eventos 

09/08/2021 Divulgação do local de realização da prova objetiva. 

22/08/2021 Data de aplicação da prova objetiva. 

23/08/2021 após as 16h Divulgação do gabarito da prova objetiva. 

24 e 25/08/2021 Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva. 

08/09/2021 após as 18h  
Publicação do gabarito da prova objetiva pós-recurso e 

divulgação do resultado preliminar das provas objetivas. 

09 e 10/09/2021  
Prazo para recurso referente resultado preliminar das provas 

objetivas. 

17/09/2021 
Divulgação do resultado do recurso referente resultado 

preliminar das provas objetivas. 

17/09/2021 após as 18h 
Convocação para a prova de títulos e convocação dos candidatos 

deficientes que concorrem à reserva de vagas. 

20 a 24/09/2021 
Período de realização prova de títulos e avaliação dos candidatos 

deficientes que concorrem à reserva de vagas. 

27/09/2021 
Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos e da 

análise dos candidatos deficientes. 

28/09 e 29/09/2021 
Prazo para recurso referente resultado preliminar da prova de 

títulos e da análise dos candidatos deficientes. 

08/10/2021 Divulgação do resultado final e da análise dos recursos. 

 



3.2. Novo cronograma para os cargos: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: FÍSICA, 

TECNÓLOGO FORMAÇÃO: MUSEOLOGIA e TECNÓLOGO FORMAÇÃO: 

TERAPIA OCUPACIONAL. 

 

Datas/períodos Eventos 

16/08/2021 Divulgação do local de realização da prova objetiva. 

29/08/2021 Data de aplicação da prova objetiva. 

30/08/2021 após as 16h Divulgação do gabarito da prova objetiva. 

31/08 e 01/09/2021 Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva. 

15/09/2021 após as 18h  
Publicação do gabarito da prova objetiva pós-recurso e 

divulgação do resultado preliminar das provas objetivas. 

16 e 17/09/2021 
Prazo para recurso referente resultado preliminar das provas 

objetivas. 

22/09/2021 
Divulgação do resultado do recurso referente resultado 

preliminar das provas objetivas. 

22/09/2021 após as 18h 
Convocação dos candidatos deficientes que concorrem à reserva 

de vagas. 

27/09 a 01/10/2021 
Período de realização da avaliação dos candidatos deficientes que 

concorrem à reserva de vagas. 

04/10/2021 
Divulgação do resultado preliminar da análise dos candidatos 

deficientes. 

05/10 e 06/10/2021 
Prazo para recurso referente resultado preliminar da análise dos 

candidatos deficientes. 

18/10/2021 Divulgação do resultado final e da análise dos recursos. 

 

3.3. Novo cronograma para os cargos: ASSISTENTE SOCIAL, PRODUTOR 

CULTURAL e TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS. 

Datas/períodos Eventos 

20/09/2021 Divulgação do local de realização da prova objetiva. 

10/10/2021 Data de aplicação da prova objetiva. 

10/10/2021 após as 16h Divulgação do gabarito da prova objetiva. 

13 e 14/10/2021 Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva. 

27/10/2021 
Publicação do gabarito da prova objetiva pós-recurso e 

divulgação do resultado preliminar das provas objetivas. 

28 e 29/10/2021 
Prazo para recurso referente resultado preliminar das provas 

objetivas. 

04/11/2021 
Divulgação do resultado do recurso referente resultado 

preliminar das provas objetivas. 

04/11/2021 após as 18h 
Convocação dos candidatos deficientes que concorrem à reserva 

de vagas. 

08/11 a 12/11/2021 
Período de e avaliação dos candidatos deficientes que concorrem 

à reserva de vagas 

17/11/2021 
Divulgação do resultado preliminar da análise dos candidatos 

deficientes. 



18 e 19/11/2021 
Prazo para recurso referente resultado da análise dos candidatos 

deficientes. 

25/11/2021 Divulgação do resultado final e da análise dos recursos. 

3.4. As informações de realização das provas estarão disponíveis no sítio oficial da UFTM: 

www.uftm.edu.br, devendo ser acompanhado pelo candidato. 

(...) 

LUIZ FERNANDO RESENDE DOS SANTOS ANJO 

REITOR DA UFTM 

 


