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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
GABINETE DA REITORA

 
EDITAL Nº 1791/2022/GAB-REI-UFMG

Processo nº 23072.250094/2022-31

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS - Nº 1724/2022 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) EM 13 DE OUTUBRO DE 2022.

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), no uso de suas atribuições,
considerando os princípios da publicidade, da razoabilidade e da finalidade pública, bem como os
critérios de conveniência e de oportunidade,

 

RESOLVE:

 

1. Re�ficar o Anexo I do Edital nº 1724/2022, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 13 de
outubro de 2022, que passa a ter o seguinte teor:

 

ANEXO I

CRONOGRAMA DO CONCURSO

DATA PROCEDIMENTOS
 

Outubro
2022

13
Publicação do Edital
Divulgação dos Programas da Prova

17 Data final para interposição de recursos contra o Edital
19 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital do Concurso

 

Janeiro
2023
 

13 INÍCIO DAS INSCRIÇÕES 
13 a
18 Período para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição

24 Divulgação do resultado dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição

26 Data final para interposição de recurso contra o resultado da isenção do pagamento da taxa de
inscrição

30 Divulgação das respostas aos recursos para pedidos de isenção da taxa de inscrição
 

Fevereiro
2023

16 TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES 
17 Data final para o pagamento do boleto da inscrição

23

Data final para envio dos relatórios médicos dos candidatos que:
- desejarem concorrer às vagas para pessoa com deficiência e/ou
- solicitarem tempo adicional para realização da prova;
- solicitarem condições especiais para realização da prova (Anexo VII).
Prazo final para solicitar uso do nome social
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Março
2023

1
Divulgação das inscrições homologadas
Divulgação do resultado dos requerimentos de condição especial para realização da prova

3
Data final para interposição de recurso contra as inscrições homologadas
Data final para interposição de recurso contra o resultado dos requerimentos de condição especial
para realização da prova

7

Divulgação das inscrições homologadas após análise de recursos
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o requerimento de condição especial
para realização da prova
Data final para candidata lactante informar sobre necessidade de amamentação durante a
realização da prova

20 Disponibilização do Comprovante Defini�vo de Inscrição

26
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Obje�va

28 Data final para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Obje�va
 

Abril
2023

3 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o gabarito da Prova Obje�va

4
Divulgação do gabarito final da Prova Obje�va
Disponibilização da Folha de Respostas da Prova Obje�va 
Divulgação do RESULTADO PRELIMINAR

6
Convocação para o procedimento de heteroiden�ficação dos candidatos autodeclarados negros 
Convocação para caracterização dos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência

12
Realização do procedimento de heteroiden�ficação dos candidatos autodeclarados negros
Realização da caracterização dos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência

13
Divulgação do resultado do procedimento de heteroiden�ficação dos candidatos autodeclarados
negros
Divulgação do resultado da caracterização dos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência

17

Data final para interposição de recurso contra o resultado do procedimento de
heteroiden�ficação dos candidatos autodeclarados negros
Data final para interposição de recurso contra o resultado da caracterização dos candidatos
autodeclarados pessoas com deficiência

19 Convocação dos candidatos autodeclarados negros que interpuseram recurso contra o resultado
da Comissão de avaliação

26
Divulgação das respostas dos recursos dos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência
Divulgação do resultado final da caracterização dos candidatos autodeclarados negros 

28 Divulgação do RESULTADO FINAL

 

2. Todos os demais itens do Edital mantêm-se inalterados.

 

3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022.

 

Profa. Sandra Regina Goulart Almeida

Reitora

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Fernandes Moreira, Vice-Reitor, em
24/10/2022, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1853735 e
o código CRC E1E43688.

 

Referência: Processo nº 23072.250094/2022-31 SEI nº 1853735

https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

