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Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9290 - http://www.unifal-mg.edu.br

  

RETIFICAÇÃO DE Nº 2

 

O Reitor da Universidade Federal de Alfenas, no uso de suas atribuições, comunica que o Edital nº
58/2020, referente ao Concurso Público des�nado ao cargo de Técnico Administra�vo em Educação,
publicado no DOU de 31/08/2020, Seção 3, fls. 75 a 77 e no endereço eletrônico h�ps://www.unifal-
mg.edu.br/dips/edital-n58-2020/  em 31/08/2020, foi re�ficado da seguinte forma:

 

Onde se lê:

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

QUADRO 1 -  Cargos, requisitos de escolaridade para ingresso, número de vagas oferecidas, número
máximo de candidatos permi�do para homologação, nível de classificação e campus para lotação:

Cargos Requisitos de escolaridade Nº de
vagas

Nº máximo de candidatos
aprovados para homologação

Nível de
classificação

Campus
lotação

Médico/área:
Pediatria

*Escolaridade: Curso
Superior em Medicina. 01 05 E Sede

(Alfenas)

* No caso de graduação em Medicina em Ins�tuição de ensino superior estrangeira, o candidato deverá
apresentar diploma reconhecido pelo MEC e comprovante de aprovação no Exame Nacional de
Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).

(...)

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço
eletrônico: h�p://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes, iniciando-se às 8h do dia 31/08/2020 e
encerrando-se às 18h do dia 17/09/2020, não sendo aceita inscrição condicional ou extemporânea.

(...)

ANEXO I

Requisitos:

1. Escolaridade: Curso Superior em Medicina.
No caso de graduação em Medicina em Ins�tuição de ensino superior estrangeira, o candidato
deverá apresentar diploma reconhecido pelo MEC e comprovante de aprovação no Exame Nacional
de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).

 

Leia-se:

http://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes
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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

QUADRO 1 -  Cargos, requisitos de escolaridade para ingresso, número de vagas oferecidas, número
máximo de candidatos permi�do para homologação, nível de classificação e campus para lotação:

Cargo Requisitos de escolaridade Nº de
vagas

Nº máximo
de

candidatos
aprovados

para
homologação

Nível de
classificação

Campus
lotação

Médico/área:
Pediatria

*Escolaridade: Graduação em Medicina em
ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo
MEC, com residência médica reconhecida pelo
MEC em Pediatria e/ou Título de Especialista
em Pediatria emi�do pela Associação Médica
Brasileira( AMB) ou Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP).
 

01 05 E Sede
(Alfenas)

* No caso de graduação em Medicina em Ins�tuição de ensino superior estrangeira, o candidato deverá
apresentar diploma reconhecido pelo MEC e comprovante de aprovação no Exame Nacional de
Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).

(...)

2. REABERTURA DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço
eletrônico: h�p://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes, iniciando-se às 8h do dia 05/10/2020 e
encerrando-se às 18h do dia 19/10/2020, não sendo aceita inscrição condicional ou extemporânea.

(...)

ANEXO I

Requisitos:

1. Escolaridade: Graduação em Medicina em ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC,
com residência médica reconhecida pelo MEC em Pediatria e/ou Título de Especialista
em Pediatria emi�do pela Associação Médica Brasileira( AMB) ou Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP).
No caso de graduação em Medicina em Ins�tuição de ensino superior estrangeira, o candidato
deverá apresentar diploma reconhecido pelo MEC e comprovante de aprovação no Exame Nacional
de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).

Prof. Sandro Amadeu Cerveira

Reitor

Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Reitor, em 02/10/2020, às
16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0387725 e o código CRC D11B0A4E.

http://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23087.009324/2020-58 SEI nº 0387725



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020090100061
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Nº 168, terça-feira, 1 de setembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2020 - UASG 158131

Nº Processo: 23235012766202031 . Objeto: Contratação de cursos de capacitação in
company para ações de desenvolvimento de pessoas. Total de Itens Licitados: 00005.
Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Tendo
em vista contratação de empresa especializada com bastante expertise no assunto.
Declaração de Inexigibilidade em 24/08/2020. OCTAVIANO SIDNEI FURTADO. Pro - Reitor.
Ratificação em 31/08/2020. ANTONIO DA LUZ JUNIOR. Reitor. Valor Global: R$ 88.600,00.
CNPJ CONTRATADA : 07.774.090/0001-17 ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCAC AO
EMPRESARIAL LTDA.

(SIDEC - 31/08/2020) 158131-26424-2020NE080003
CAMPUS PALMAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2020
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado
nº 2/2020/PAL/REI/IFTO, de 3 de março de 2020, que acordam o Campus Palmas, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, e Diana Lopes da Silva,
com base na Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
OBJETO: Fica alterada a CLÁUSULA SEXTA do Contrato de Prestação de Serviços por Tempo
Determinado nº 2/2020, 3 de março de 2020, extrato publicado no DOU de 5 de março de
2020, prorrogando-se o termo de vigência até 30 de dezembro de 2020, em conformidade
com o disposto na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
PROCESSO: 23236.000194/2020-37. DATA DA ASSINATURA: 28/8/2020
SIGNATÁRIOS: Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-geral, como contratante, e Diana
Lopes da Silva, como contratado.

O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2020
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado
nº 3/2020/PAL/REI/IFTO, de 3 de março de 2020, que acordam o Campus Palmas, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, e Luiz Cláudio Ferreira
Lima, com base na Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
OBJETO: Fica alterada a CLÁUSULA SEXTA do Contrato de Prestação de Serviços por Tempo
Determinado nº 3/2020, 3 de março de 2020, extrato publicado no DOU de 5 de março de
2020, prorrogando-se o termo de vigência até 30 de dezembro de 2020, em conformidade
com o disposto na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
PROCESSO: 23236.000194/2020-37. DATA DA ASSINATURA: 28/8/2020
SIGNATÁRIOS: Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-geral, como contratante, e Luiz
Cláudio Ferreira Lima, como contratado.

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2020

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23236020263201995 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual contratação de empresa
especializada para o fornecimento de sistema para segurança e identificação de itens com
análise de fluxo, composto por antenas, sensores RFID e suporte à integração com o
Software Gerenciador de Bibliotecas Sophia, para a biblioteca do Campus Palmas e demais
bibliotecas dos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins.

WENDELL EDUARDO MOURA COSTA
Diretor-geral

(SIDEC - 31/08/2020) 158336-26424-2020NE800409

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2020

N. Processo: 23087.007314/2020-88. Cedente: Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-
MG. CNPJ: 17.879.859/0001-15. Cessionária: Município de Varginha - MG. CNPJ:
18.240.119/0001-05. Objeto: CESSÃO DE USO NÃO ONEROSO de área física da UNIFA L - M G ,
no campus de Varginha, para a instalação de um Hospital de Campanha, para funcionar
como suporte aos pacientes portadores do Coronavírus-COVID-19. Vigência: 24/07/2020 a
21/11/2020. Data de assinatura: 24/07/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3

Nº Processo: 23087.000052/2019-97
Contratante: Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL-MG
Contratado: RICARDO HSIEH
Objeto: Prorrogação do Contrato nº 10/2019 - Professor Substituto
Fundamento Legal: Lei nº 8.745/93 Vigência: 21-09-2020 a 20-03-2021
Data da assinatura: 27-08-2020

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Reitor da Universidade Federal de Alfenas, no uso de suas atribuições,
comunica que o Edital nº 58/2020, referente ao Concurso Público destinado ao cargo de
Técnico Administrativo em Educação, publicado no DOU de 31/08/2020, Seção 3, fls. 75 a
77 e no endereço eletrônico https://www.unifal-mg.edu.br/dips/edital-n58-2020/ em
31/08/2020, foi retificado da seguinte forma:

Onde se lê:
5. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
5.1 A Prova Objetiva, de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos,

será realizada em Alfenas-MG, na data provável de 17/01/2021. O endereço completo do
local de realização das provas será indicado no Comprovante Definitivo de Inscrição
(CDI).

Leia-se:
5. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
5.1 A Prova Objetiva, de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos,

será realizada em Alfenas-MG, na data provável de 10/01/2021. O endereço completo do
local de realização das provas será indicado no Comprovante Definitivo de Inscrição
(CDI).

Em, 31 de Agosto de 2020
SANDRO AMADEU CERVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020 - UASG 153028

Nº Processo: 23087004888202002. Objeto: Possível contratação futura de Pessoa Física
para prestação de serviço especializado na área de serviço social, para executar as
atividades inerentes à análise socioeconômica de discentes de graduação da Universidade
Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, com execução total.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
01/09/2020 das 08h00 às 10h30 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Rua Gabriel Monteiro da
Silva, Nr. 700, Centro - Alfenas/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153028-
5-00050-2020. Entrega das Propostas: a partir de 01/09/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/09/2020 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

LEIDA CRISTINA SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 31/08/2020) 153028-15248-2020NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2020

O Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da Universidade
Federal de Campina Grande, no uso de suas atribuições legais, por meio da Divisão de
Compras, torna público os termos para realização de Dispensa de Licitação para aquisição
emergencial de material de consumo a ser utilizado nas ações e medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
da pandemia de coronavírus (Covid-19) conforme especificações, prazos e quantidades
estabelecidas no Projeto Básico da referida Dispensa e em seus anexos publicados no sítio
da instituição na internet: www.ccta.ufcg.edu.br. (Chamada Pública - LEI Nº 13.979/20 -
Processo Administrativo SEI n° 23096.021815/2020-68)

ANIELSON DOS SANTOS SOUZA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 158719

Número do Contrato: 13/2019.
Nº Processo: 235071767202066.
PREGÃO SISPP Nº 6/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO -CARIRI-UFCA. CNPJ
Contratado: 07783832000170. Contratado : CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO -DE MAO
DE OBRA LTDA. Objeto: Repactuação contratual, em razão da Convenção Coletiva de
Trabalho 2020/2021, nº de Registro no MTE: CE000048/2020 e CE000055/2020, bem como
a revisão do contrato referente à extinção da contribuição social instituida por meio do art.
1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001. Fundamento Legal: Arts. 40, XI,
55, III, e 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/08/2020 a 09/09/2020. Valor Total:
R$182.612,38. Fonte: 8100000000 - 2020NE800003 Fonte: 8144000000 - 2020NE800172.
Data de Assinatura: 20/08/2020.

(SICON - 31/08/2020)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 454/2020 - UASG 156679

Nº Processo: 23070015504201914.
PREGÃO SISPP Nº 93/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO -.CNPJ
Contratado: 01427148000170. Contratado : COPBESSA LTDA -.Objeto: Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial preditiva,
preventiva, corretiva e emergencial da Universidade Federal de Catalão. Fundamento Legal:
8666/1993 . Vigência: 01/10/2020 a 30/09/2021. Valor Total: R$1.054.785,94. Fonte:
8144000000 - 2020NE800392. Data de Assinatura: 17/08/2020.

(SICON - 31/08/2020) 156679-26452-2020NE111111

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 32/2020 que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ e a
FUNDAÇÃO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL,
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FUNDAÇÃO CETREDE CNPJ 31.302.808/0001-57. Objeto:
Gerenciamento administrativo e financeiro do projeto intitulado ''PANC das mulheres:
capacitação de mulheres carentes para a elaboração de produtos alimentícios, visando o
aproveitamento integral dos alimentos e a utilização de plantas alimentícias não
convencionais e nativas da região Nordeste'', em decorrência da Emenda Parlamentar nº
37100023, conforme Plano de Trabalho doc. SEI UFC nº 1396466. Modalidade da Licitação:
Dispensa nº 47/2020. Fundamento Legal: Leis federais nº 8666/93, 8248/91, 8958/94,
Decreto 7423/10, Decreto 8240/14, Resolução CONSUNI 59/2018 e Decreto 6.170/2007,
com redação dada pelo Decreto nº 8.180, de 30 de dezembro de 2013. DATA DA VIGÊNCIA
DO TERMO: 27/07/2021. DATA DA ASSINATURA: 27/07/2020. Valor Global: R$ 100.000,00.
SIGNATÁRIOS: Prof. José Cândido LB de Albuquerque (Reitor da UFC) e Prof. Francisco de
Assis Melo Lima(Presidente da Fundação CETREDE).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO ao Contrato Nº 31/2019 celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARÁ-UFC e a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS ENSINO E FOMENTO A
PESQUISA - FUNDAÇÃO ASTEF. Objeto- O percentual de acréscimo sobre o valor global do
contrato é de aproximadamente 15,5%. Dessa forma, o valor do acréscimo proposto é de
R$ 4.708.253,00. Assim, o valor global do contrato passará a ser de R$ 34.942.370,78. As
despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária
indicada nas Notas de Crédito 2019NC000122 e 2019NC00126. Fundamento Legal: Lei
Federal nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 31/07/2020. PROCESSO 23067.072845/2019-
46. VALOR GLOBAL: 34.942.370,78. SIGNATÁRIOS: José Cândido Lustosa Bitencourt de
Albuquerque (Reitor da UFC), José de Paula Barros Neto(Diretor-Presidente da ASTEF).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO ao Contrato Nº 24/2019 celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARÁ-UFC e a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS ENSINO E FOMENTO A
PESQUISA - FUNDAÇÃO ASTEF. Objeto- A vigência do contrato original fica prorrogada
(conforme solicitação contida no OFÍCIO 27/2020/DEHA/CT/REITORIA Doc. SEI nº 1473341),
passando a ter vigência de 01.08.2020 a 31/07/2022. Fundamento Legal: Lei Federal nº
8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 31/07/2020. PROCESSO 23067.021806/2020-14.
SIGNATÁRIOS: José Cândido Lustosa Bitencourt de Albuquerque (Reitor da UFC), José de
Paula Barros Neto(Diretor-Presidente da ASTEF).
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Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9290 - http://www.unifal-mg.edu.br

  

EDITAL Nº 58/2020

Processo nº 23087.009324/2020-58

OBJETO: CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO EFETIVO DE
CARGOS DO PLANO DE
CARREIRA DOS CARGOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM
EDUCAÇÃO, NO NÍVEL DE
CAPACITAÇÃO I E PADRÃO DE
VENCIMENTO 01.

ÍNDICE
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2. DAS INSCRIÇÕES

3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, DOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) E DO ATENDIMENTO
ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS

4. DAS PROVAS, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

5. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

6. DA CORREÇÃO DAS PROVAS

7. DA PONTUAÇÃO FINAL, CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO E RESULTADO FINAL

8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS

9. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO E DEMAIS CONDIÇÕES

10. DA LOTAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), autarquia federal de regime especial, com sede em
Alfenas-MG, representada pelo seu Reitor, em exercício, torna público que estarão abertas as inscrições
para o Concurso Público des�nado ao cargo de Técnico Administra�vo em Educação, nos termos da Lei
nº 8.112/1990 e suas alterações, da Lei nº 11.091/2005 e suas alterações, do Decreto nº 5.824/2006, do
Decreto nº 5.825/2006, do Decreto nº 6.593/2008, do Decreto nº 9.739/2019 e suas alterações, da Lei
nº 12.618/2012, do Decreto nº 7808/2012, da Portaria/SNPC/MPS/ nº 44/2013, do Decreto nº
7.232/2010, da Portaria Interministerial MP/MEC nº 316, de 09-10-2017, da Lei nº 12.990/2014, da
Portaria Norma�va n.º 4, de 6-4-2018, da SGP/MP, do Decreto nº 3.298/1999, do Decreto nº 9.508/2018,
Lei nº 13.872/2019, das Resoluções nº 27/2018 e nº 55/2018 do Conselho Universitário da UNIFAL-MG, e
torna públicas as demais normas que regem este Edital.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11091compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5824.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5825.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6593.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9739.htm#art48
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12618.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7808.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=50&data=04/02/2013
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7232.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12990.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9508.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Lei/L13872.htm
http://www.unifal-mg.edu.br/secretariageral/files/file/Consuni/2016/Resolucao_4-2016.pdf
https://www.unifal-mg.edu.br/portal/wp-content/uploads/sites/52/2019/02/Resolucao_55-2018-republicada.pdf


28/08/2020 SEI/UNIFAL-MG - 0369145 - Edital N�

https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=420040&infra… 2/23

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O concurso será regido por este Edital e coordenado pela Diretoria de Processos Sele�vos (DIPS),
desta Universidade.

1.2 Os cargos, requisitos para ingresso, número de vagas oferecidas, número máximo de candidatos
permi�do para homologação, nível de classificação e campus para lotação estão especificados no Quadro
1.

QUADRO 1 -  Cargos, requisitos de escolaridade para ingresso, número de vagas oferecidas, número
máximo de candidatos permi�do para homologação, nível de classificação e campus para lotação:

Cargos Requisitos de escolaridade Nº de
vagas

Nº máximo de candidatos
aprovados para homologação

Nível de
classificação

Campus
lotação

Médico/área:
Pediatria

*Escolaridade: Curso
Superior em Medicina. 01 05 E Sede

(Alfenas)

* No caso de graduação em Medicina em Ins�tuição de ensino superior estrangeira, o candidato deverá
apresentar diploma reconhecido pelo MEC e comprovante de aprovação no Exame Nacional de
Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).

 

 1.3 A descrição das atribuições do cargo e os pré-requisitos básicos para inves�dura estão relacionados
no Anexo I deste Edital. Conteúdo programá�co e referências bibliográficas indicadas serão
disponibilizados no endereço eletrônico h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-
administra�vo-em-educacao-tae/

1.4 Regime Jurídico: Estatutário, previsto na Lei nº 8.112/1990 e demais regulamentações per�nentes.

1.5 Regime de trabalho: 20 (vinte) horas semanais.

1.5.1 A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno ou em regime de
plantão, nos termos da lei, de acordo com a especificidade do respec�vo cargo e as necessidades da
Ins�tuição, a critério da Administração.

1.6 A remuneração inicial para os cargos será:

1.6.1 Vencimento Básico (VB) do Nível de Classificação “E”: R$ 4.180,66 (quatro mil, cento e oitenta
reais e sessenta e seis centavos).

1.6.2 Ao candidato empossado será concedido Auxílio-Alimentação e poderão ser concedidos os
seguintes bene�cios: Auxílio-Transporte, Ressarcimento de Plano de Saúde, Auxílio Pré-Escolar e as
vantagens previstas no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administra�vos em Educação – PCCTAE
(Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005) e alterações de que trata a Lei nº 12.772, de 28 de
dezembro de 2012.

1.6.3 Poderá ser concedido Incen�vo à Qualificação ao candidato nomeado que possuir educação
formal superior à exigida para o ingresso no cargo, em percentuais previstos na forma do Anexo IV
da Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, conforme Quadro 2, a saber:

Quadro 2 - Incen�vo à Qualificação – Classificação “E”:

 
Relação Direta  Relação Indireta

%(*) Incen�vo (R$) VB + Incen�vo (R$)  %(*) Incen�vo (R$) VB + Incen�vo (R$)
Especialização 30 1.254,19 5.434,85  20 836,13 5.016,79

Mestrado 52 2.173,94 6.354,60  35 1.463,23 5.643,89
Doutorado 75 3.135,49 7.316,15  50 2.090,33 6.270,99

                                                                         Obs.: (*) Percentuais não cumula�vos

 

2. DAS INSCRIÇÕES

https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
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2.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço
eletrônico: h�p://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes, iniciando-se às 8h do dia 31/08/2020 e
encerrando-se às 18h do dia 17/09/2020, não sendo aceita inscrição condicional ou extemporânea.

2.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá cer�ficar-se de que preencherá todos os requisitos
exigidos para a inves�dura no cargo para o qual pretende concorrer, até a data da posse, conforme Anexo
I, Anexo VI e item 9 deste Edital. Ao efetuar a inscrição, o candidato estará declarando,
automa�camente, estar de acordo com todos os termos deste Edital e com as normas que regem este
Concurso Público.

2.3 Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico arrolado no item 2.1, observar as
instruções ali constantes, registrar o “aceite às normas con�das no Edital” e proceder como segue:

1º) Digitar o seu CPF, preencher o formulário de inscrição, indicar o cargo para o qual pretende
concorrer; imprimir o Boleto Bancário gerado pelo próprio sistema de inscrição, conferir os dados
impressos no boleto bancário.

2º) Realizar o pagamento da taxa de inscrição, em qualquer agência, posto credenciado ou terminal
de atendimento bancário ou banco virtual, até o funcionamento bancário do dia encerramento das
inscrições, impreterivelmente. A UNIFAL-MG, em hipótese alguma aceitará qualquer registro com
data de pagamento posterior ao aqui estabelecido, independentemente do mo�vo. A inscrição se
efe�vará somente após a confirmação pelo banco da quitação do valor do boleto bancário, desde
que dentro do prazo estabelecido. Não será aceito agendamento de pagamento como comprovante
de pagamento da inscrição.

2.3.1 Valor da Taxa de inscrição:

- Cargo de Nível de Classificação "E": R$ 105,00 (cento e cinco reais).

2.3.2 O candidato deverá verificar se sua inscrição foi efe�vada, acessando o sistema de inscrição,
usando o seu número de CPF e senha, a par�r de 4 (quatro) dias após o pagamento da taxa de
inscrição.

2.3.3 Caso o pagamento da taxa de inscrição do candidato não tenha sido comprovado, o candidato
deverá entrar em contato com a DIPS (Diretoria de Processos Sele�vos), via e-
mail: concursos@unifal-mg.edu.br, impreterivelmente até 4 (quatro) dias após a finalização das
inscrições. É de inteira responsabilidade do candidato eventuais prejuízos causados pela não
observância deste item. A inscrição somente será efe�vada após a comprovação do pagamento.

2.3.4 A taxa de inscrição, uma vez paga, não será res�tuída, exceto em casos de cancelamento do
concurso por conveniência da UNIFAL-MG, e não será permi�da a transferência do valor pago como
taxa de inscrição para outro cargo, ou Concurso Público ou processo sele�vo, bem como a
transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou.

2.3.5 Caso o candidato faça mais de uma inscrição, será considerada válida somente a úl�ma,
tornando-se automa�camente nula(s) a(s) anterior(es), ainda que tenha efetuado o pagamento.

2.3.6 Ao efetuar sua inscrição, o candidato fica ciente de que seu nome, data de nascimento, cargo
para o qual se inscreveu, cota escolhida, classificação, pontuação, situação final e demais dados
referentes à(s) sua(s) prova(s) poderão ser divulgados publicamente, não sendo possível a exclusão
de tais dados das listagens publicadas.

2.4 O candidato é o único responsável pelo preenchimento correto da ficha de inscrição e arcará com as
consequências de eventuais erros. Havendo divergências entre a ficha de inscrição e o documento do
candidato, será considerado o dado constante no documento original.

2.5 A UNIFAL-MG não se responsabilizará por solicitação de inscrição via Internet não recebida por
mo�vo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, conges�onamentos das linhas de
comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados.

2.6 Em qualquer tempo poder-se-ão anular as provas, a nomeação e a posse do candidato, se verificada a
falsidade em qualquer declaração ou documentos apresentados e/ou qualquer irregularidade pra�cada

http://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes
mailto:concursos@unifal-mg.edu.br
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durante a realização das provas.

2.7 O candidato que desejar solicitar ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO deverá observar as orientações,
os prazos e os critérios constantes no Anexo II.

2.8 Cinco (5) dias antes da data prevista para a realização das provas, o candidato deverá acessar o
endereço eletrônico h�p://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes, u�lizando o número do seu CPF e
senha, e conferir os dados constantes do Comprovante Defini�vo de Inscrição (CDI).

2.9 O candidato, devidamente inscrito, que não �ver seu CDI disponibilizado na Internet, no prazo
estabelecido no item 2.8, e/ou que detectar algum erro (nome, número de documento de iden�dade),
deverá entrar em contato com a UNIFAL-MG, por meio do e-mail: concursos@unifal-mg.edu.br para
esclarecimentos e/ou regularização e/ou confirmação de sua inscrição, com antecedência mínima de 02
(dois) dias úteis da data de realização das provas. Após este prazo, a UNIFAL-MG não se responsabilizará
por quaisquer prejuízos que possam advir da não confirmação da inscrição ou da indisponibilidade do CDI
ou de inconsistências de dados cadastrais.

2.10 O CDI não será enviado pelo correio. A responsabilidade de impressão do Comprovante Defini�vo de
Inscrição é única e exclusivamente do candidato. Não serão disponibilizados pela UNIFAL-MG quaisquer
equipamentos para impressão do referido comprovante.

2.10.1 O candidato cujo nome não constar da lista oficial de inscrições confirmadas da UNIFAL-MG não
poderá realizar as provas, estando automa�camente eliminado do concurso.

 

3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, DOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) E DO ATENDIMENTO ESPECIAL
PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS

3.1 Devido ao insuficiente número de vagas des�nadas aos cargos, não será possível atender, dentro do
número de vagas ofertadas, aos percentuais reservados às pessoas com deficiência e aos negros,
previstos no art. 5º, § 2º da Lei nº 8.112/1990 e no art. 1º da Lei nº 12.990/2014, respec�vamente.

3.1.1 Às pessoas com deficiência será assegurado o direito de inscrição no Concurso Público,
previsto neste Edital, dele par�cipando em igualdade de condições com os demais candidatos,
desde que a deficiência apresentada seja compa�vel com as a�vidades do cargo para o qual
concorre.

3.2 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas, e/ou optar por
concorrer a uma vaga reservada para pessoas com deficiência, que porventura surgir na vigência deste
certame, deverá observar e cumprir, sob pena de indeferimento, os procedimentos constantes do Anexo
III, assim como:

a) No ato da inscrição, nos campos indicados no Sistema de Inscrição da UNIFAL-MG, informar as
condições especiais necessárias para a realização das provas;

b) Enviar cópia do parecer/laudo de equipe mul�profissional e/ou médico, emi�do com menos de
90 dias, a contar do início das inscrições, como meio de comprovação da condição de
deficiência, exclusivamente via Sistema de Inscrições online da UNIFAL-MG, impreterivelmente até
o término das inscrições, e, no caso de condições especiais, apresentar aos aplicadores de prova o
parecer/laudo original no dia da prova, para fins de conferência.

3.3. O atendimento às condições especiais solicitadas pelo candidato para realizar as provas ficará sujeito
à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. O resultado da análise do pedido de atendimento
especial, se deferido ou indeferido, será informado ao candidato via Sistema de Inscrições, onde o
mesmo deverá consultar em até 5 (cinco) dias úteis antes da realização da primeira prova.

3.4 Os procedimentos, os prazos e as orientações para o candidato que desejar solicitar CONDIÇÕES
ESPECIAIS para a realização da(s) prova(s) e para a candidata LACTANTE estão descritos no Anexo
III deste Edital.

3.5 Os procedimentos, normas, prazos e as orientações específicas para os candidatos portadores de
deficiência e necessidades especiais, e aos negros, que desejarem concorrer às vagas que eventualmente

http://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes
mailto:concursos@unifal-mg.edu.br
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vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso e dentro do limite de classificados estão
descritos no Anexo VI deste Edital.

 

4. DAS PROVAS, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO.

4.1 O concurso para o cargo de Médico/área: Pediatria constará de uma única fase de caráter
eliminatório e classificatório, que consis�rá em uma Prova Obje�va de 50 (cinquenta) questões de
múl�pla escolha, com 4 (quatro) alterna�vas de resposta, sendo considerada correta apenas uma das
alterna�vas. A Prova Obje�va será cons�tuída de uma Prova de Conhecimentos Gerais e de uma Prova de
Conhecimentos Específicos.

4.2 Os valores e respec�vos pesos das pontuações nas provas estão apresentados no Quadro 3.

 

QUADRO 3 - Cargo, provas, nº de questões, pesos, pontuação máxima e total de pontos.

Provas/conteúdos Nº de
Questões Pesos Pontuação

Máxima
Pontuação Mínima para

classificação
1. Conhecimentos Gerais

10
  1.1. Língua Portuguesa 10 1 10
  1.2. Legislação 05 1 05
  1.3. Noções Gerais de
Informá�ca 05 1 05

2. Conhecimentos Específicos 30 2 60 30

 

4.3 A Prova de Conhecimentos Gerais, com Peso 01, terá o valor de 20 (vinte) pontos e será cons�tuída
de 20 (vinte) questões de múl�pla escolha, com 04 (quatro) alterna�vas.

4.4 A Prova de Conhecimentos Específicos, com Peso 02, terá o valor de 60 (sessenta) pontos e versará
sobre assuntos e temas a�nentes ao cargo e será cons�tuída de 30 (trinta) questões de múl�pla escolha,
com 04 (quatro) alterna�vas.

5. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

5.1 A Prova Obje�va, de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, será realizada em
Alfenas-MG, na data provável de 17/01/2021. O endereço completo do local de realização das provas
será indicado no Comprovante Defini�vo de Inscrição (CDI).

5.2 O CDI representa a formalização da inscrição do candidato no Concurso Público, sendo importante
como garan�a para o candidato de inscrição efe�vada com sucesso e localização rápida do local de
realização das Provas.

5.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato a observância do horário e o comparecimento ao local
de realização das provas.

5.4 A UNIFAL-MG não se responsabilizará pelo transporte, pela hospedagem ou alimentação de qualquer
candidato.

5.5 O Portão Principal de entrada da UNIFAL-MG – Campus Sede – Alfenas-MG (Rua Gabriel Monteiro da
Silva, 700 – Centro – Alfenas/MG), onde serão realizadas as provas de Conhecimentos Gerais e de
Conhecimentos Específicos, será aberto às 8 horas e será FECHADO, IMPRETERIVELMENTE, ÀS 9 (NOVE)
HORAS, sendo proibida a entrada a par�r deste horário.

5.6 Sugere-se que os candidatos compareçam ao local de entrada principal do Campus Sede da UNIFAL-
MG com antecedência mínima de 01 (uma) hora do fechamento do Portão Principal, ou seja, às 8 horas,
eximindo-se a UNIFAL-MG da responsabilidade por eventuais atrasos dos candidatos.

5.7 Ao entrar no Campus o candidato deverá localizar sua sala de prova e poderá entrar para realizar as
provas somente até o início das provas. O candidato que chegar na sua sala de prova após o início das
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provas ficará impedido de par�cipar do concurso, sendo automa�camente eliminado do concurso.

5.8 A duração máxima de realização das provas será de 4 (quatro) horas incluído o tempo para o
preenchimento do cartão-resposta, com início previsto para as 9h10min. Havendo atraso no início das
provas, será compensado em seu encerramento, não ultrapassando 4 (quatro) horas de duração.

5.9 Antes do início das provas, todos os candidatos serão devidamente iden�ficados.

5.10 A UNIFAL-MG reserva-se o direito de alterar o horário de início, a data e o local de realização das
provas, em casos fortuitos ou por mo�vo de força maior, de acordo com a conveniência e oportunidade
da Administração.

5.11 As ORIENTAÇÕES E AS NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS estão descritas no item 1 do Anexo IV deste Edital.

5.12 A divulgação do caderno de provas e do gabarito dar-se-á, preferencialmente, em até 48h após o
término das provas, no endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-
tecnico-administra�vo-em-educacao-tae/, correspondente ao presente Edital. Não serão fornecidos
gabaritos por e-mail ou telefone. O prazo aqui previsto está sujeito à alteração, portanto, não exime os
candidatos do dever de acompanhar diariamente as publicações na página do concurso na internet,
inclusive no dia de realização das Provas.

5.13 Não haverá, em nenhuma hipótese, segunda chamada de qualquer prova.

 

6. DA CORREÇÃO DAS PROVAS

6.1 Da Prova Obje�va de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos

6.1.1 As Provas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos serão corrigidas por sistema
eletrônico de computação, com a u�lização de leitora óp�ca.

6.1.2 Em caso de anulação de questões pela UNIFAL-MG, os respec�vos pontos serão atribuídos a todos
os candidatos que fizeram as provas.

6.1.3 Questões erradas não anulam questões certas.

6.1.4 Será atribuído valor 0 (zero) à questão em branco, à questão errada e à questão em que houver
mais de uma alterna�va marcada, mesmo que uma das alterna�vas esteja correta.

6.1.5 Marcações diferentes da estabelecida ou rasuras no formulário de respostas acarretarão a anulação
da questão durante a leitura eletrônica.

 

7. DA PONTUAÇÃO FINAL, CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO E RESULTADO FINAL

7.1 A pontuação final do candidato, após a atribuição de pesos, será de acordo com a soma dos pontos
ob�dos em cada Prova, conforme discriminado a seguir:

 

QUADRO 5 – Pontuação final.

Cargo
1ª fase/fase única 2ª fase

Pontuação
MáximaProva de Conhecimentos

Gerais
Prova de Conhecimentos

Específicos
Prova

Prá�ca
Médico/área:
Pediatria 20 pontos 60 pontos Não se

aplica 80 pontos

7.2 Serão eliminados do concurso os candidatos que ob�verem pontuação inferior a 50% (cinquenta por
cento) do valor da Prova de Conhecimentos Gerais ou da Prova de Conhecimentos Específicos.

7.3 Os candidatos não eliminados serão classificados em ordem decrescente do total de pontos
ob�dos, observando-se, ainda, os critérios de desempate constantes do item 7.6 deste Edital.

https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
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7.4 De acordo com o Anexo II, do Decreto nº 9.739/2019, serão considerados APROVADOS e serão
homologados os candidatos classificados até o número máximo de candidatos permi�do para aprovação,
conforme Quadro 1 deste Edital.

7.5 Nenhum dos candidatos empatados na úl�ma classificação de aprovados, na forma do item 7.4, será
considerado reprovado, nos termos do art. 39, § 3º,  do Decreto nº 9.739/2019.

7.5.1 A aplicação do estabelecido pelo Decreto nº 9.739/2019 se dará de forma preliminar nos
resultados de cada fase, e, de forma defini�va, no resultado final, após procedimento de
heteroiden�ficação dos candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), considerando a
totalização dos quan�ta�vos de classificados por cargo.

7.6 Em caso de empate na pontuação final do concurso, os critérios de desempate obedecerão à seguinte
ordem:

a) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completados até o úl�mo dia de
inscrição no concurso, conforme disposto no parágrafo único do ar�go 27 do Estatuto do Idoso (Lei
nº 10.741, de 1º/10/2003);

b) o candidato que �ver o exercício efe�vo na função de jurado do Tribunal do Júri;

c) candidato que ob�ver maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos;

d) candidato que ob�ver maior pontuação na prova de Conhecimentos Gerais;

e) o candidato mais idoso;

f) o candidato que �ver maior prole, devidamente comprovada; e

g) o candidato com mais horas de a�vidades voluntárias computadas na Plataforma Digital do
Voluntariado, nos termos do Decreto nº Decreto nº 9.149, de 28 de agosto de 2017, devidamente
comprovadas.

7.7 É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento da ficha de inscrição, especialmente no
que tange à data de nascimento e ao número de filhos que são critérios de desempate, conforme alíneas
“a”, “e” e “f”, do item 7.6, e o envio, exclusivamente via Sistema de Inscrição, na aba “Upload”, de
declaração de autoridade competente comprovando efe�vo exercício na função de jurado do Tribunal do
Júri (alínea “b”, do item 7.6). As alterações da data de nascimento e da prole poderão ser solicitadas à
DIPS e com documento original somente até 02 (dois) dias úteis após a data de realização das
provas. Após estas datas, o candidato assume total responsabilidade por quaisquer prejuízos que possam
advir da inobservância deste item.

7.8 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados, ainda que tenham a�ngido a nota
mínima, estarão automa�camente reprovados no Concurso Público, de acordo com o § 1º, do art.16, do
Decreto nº 9.739/2019.

7.9 A Classificação dos candidatos no Concurso Público será divulgada no endereço
eletrônico h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administra�vo-em-educacao-
tae/, em data e horário estabelecidos pela UNIFAL-MG.

7.10 O Resultado Final dos candidatos aprovados será homologado pelo Conselho Universitário da
UNIFAL-MG - Consuni, e disponibilizado no endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-
mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administra�vo-em-educacao-tae/.

7.11 A homologação deste Concurso Público pelo Conselho Universitário será publicada no Diário Oficial
da União e disponibilizado no endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-
tecnico-administra�vo-em-educacao-tae/.

 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS

8.1 Poderá haver pedido de impugnação à(s) norma(s) do Edital, bem como a interposição de recurso
contra o gabarito da Prova Obje�va, ou contra a Classificação, ou contra o Resultado Final, observando os
prazos e normas abaixo discriminados.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9739.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9739.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9739.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9739.htm#art48
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
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8.1.1 Pedido de impugnação à(s) norma(s) do Edital ou a interposição de recurso contra o gabarito
da Prova Obje�va ou contra Classificação, ou contra o Resultado Final deverão ser dirigidos ao Reitor,
assinado e protocolizados, no Setor de Protocolo do respec�vo campus da UNIFAL-MG, ou via
Sistema de Inscrições, na aba upload, aos cuidados da DIPS, sendo de responsabilidade do 
candidato a confirmação da legibilidade e do recebimento do documento.

8.1.2 O pedido de impugnação ou recurso poderá ser entregue no Setor de Protocolo,
exclusivamente nos seguintes locais e horários:

Campus Sede Alfenas - Sede – Prédio O – de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h, das 13h às
17h.

Campus Poços de Caldas – de segunda a sexta, das 08h às 11h, das 13h às 17h.

Campus Varginha – de segunda a sexta, das 08h às 11h, das 13h às 17h. 

8.1.2.1 O recurso poderá ser entregue, via Sistema de Inscrições, na aba upload, devendo ser
assinado pelo candidato, digitalizado e enviado, em formato pdf.

8.1.3 Não serão aceitos pedidos de impugnação e recursos via postal, via fax, via correio eletrônico
ou fora do prazo, ainda que por mo�vos de força maior.

8.2 O pedido de impugnação à(s) norma(s) do Edital poderá ser apresentado por qualquer interessado
até o 3º (terceiro) dia ú�l a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

8.3 O candidato poderá interpor recurso contra o gabarito da Prova Obje�va divulgado pela UNIFAL-MG,
com a indicação da(s) resposta(s) pretendida(s), até o 2º (segundo) dia ú�l após a divulgação do
respec�vo gabarito/resultado.

8.3.1 O recurso contra o gabarito da Prova Obje�va ou contra a Prova Prá�ca deverá:

a) ser escrito em letra de forma legível, ou digitado, em duas vias, em papel A4.

b) ter a iden�ficação “Recurso - Edital nº ____/2020”, o nome do candidato, o endereço, o e-mail, o
número de inscrição, o nome do cargo, a assinatura do candidato e as razões do recurso.

c) apresentar argumentação lógica e consistente e estar amparado na bibliografia indicada no
endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administra�vo-
em-educacao-tae/.

8.3.1.1 Recursos contra o gabarito ou contra a Prova Prá�ca baseados em bibliografia diversa
da bibliografia indicada neste Edital não serão apreciados.

8.3.2 O recurso será analisado pela Banca Responsável pela respec�va prova e subme�do ao Reitor,
para julgamento.

8.3.2.1 Se do exame do recurso resultar a anulação de alguma questão de prova, o ponto
correspondente à respec�va questão será atribuído a todos os candidatos e novo gabarito
será divulgado.

8.4 Não caberá recurso contra este novo gabarito ou contra este novo resultado.

8.5 Recurso contra a Classificação ou contra o Resultado Final poderá ser interposto, das 8 (oito) até às 17
(dezessete) horas, até o 2º (segundo) dia ú�l após sua divulgação.

8.5.1 Se da análise dos recursos resultar em nova Classificação ou novo Resultado Final, a
Classificação e/ou o Resultado Final serão divulgados no endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-
mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administra�vo-em-educacao-tae/ e publicados no quadro
de avisos da DIPS em até 15 (quinze) dias úteis após a divulgação da Classificação e/ou do Resultado
Final.

8.6 O recurso contra a Classificação ou contra o Resultado Final será analisado pela DIPS e subme�do ao
Reitor, para julgamento e decisão.

8.6.1 Não caberá recurso contra a nova Classificação ou contra o novo Resultado Final.

https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
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8.7 Não será analisado, na parte ou no todo, recurso com razões que tratem da impugnação deste Edital,
que tratem de recurso já analisado ou de fase do certame cujo prazo de recurso tenha expirado.

8.8 Não será analisado recurso de recurso.

8.9 Os resultados do julgamento dos pedidos de impugnação e dos recursos serão enviados ao
Impugnante e/ou Recorrente para o endereço de e-mail cadastrado na inscrição, e, também, no próprio
sistema de inscrições, disponível no endereço eletrônico h�p://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes,
u�lizando para acesso o CPF e a senha cadastrada.

8.10 Não serão apreciados pedidos de impugnação ou recursos interpostos fora das condições
estabelecidas neste Edital.

 

9. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO E DEMAIS CONDIÇÕES

9.1 O candidato classificado aprovado dentro do número de vagas ofertadas neste Edital tem direito à
nomeação, observados os prazos e procedimentos constantes da legislação per�nente, a rigorosa ordem
de classificação e o prazo de validade do certame.

9.1.1 O candidato aprovado no certame de que trata este Edital será inves�do no cargo, se atender
às exigências, aos prazos e aos requisitos para a posse constantes nos Anexos I e V deste edital.

9.2 O candidato nomeado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, contados da publicação do ato de sua nomeação. O não comparecimento do convocado no
prazo es�pulado ensejará a nomeação do próximo candidato classificado no concurso, para o respec�vo
cargo.

9.3 A posse do candidato classificado e nomeado observará o limite de vagas estabelecido no presente
Edital, exceto se a ampliação desse limite for autorizada pelo órgão competente para tal fim.

9.4 A data prevista para o ingresso do aprovado e nomeado no quadro da Ins�tuição se dará no período
de validade do concurso, respeitados os prazos e requisitos estabelecidos em lei para a inves�dura em
cargo público.

9.5 O candidato deverá ter disponibilidade para trabalhar em turnos diferenciados, sendo exigida do
candidato, no ato da posse, declaração de que está ciente da jornada de trabalho em turnos que poderão
ser diferenciados.

 

10. DA LOTAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO

10.1 A lotação do candidato aprovado será na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), conforme
consta do Quadro 1 de distribuição de vagas, item 1, deste Edital, ou de acordo com a necessidade e
conveniência da Administração.

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

11.1 A aprovação no concurso assegurará apenas a expecta�va de direito à nomeação, ficando a
concre�zação desse ato condicionada à observância das disposições legais, orçamentárias e financeiras
per�nentes, bem como à rigorosa ordem de classificação, ao prazo de validade do concurso e à
apresentação da documentação exigida em lei.

11.2 O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano, contado a par�r da data da publicação da
homologação no Diário Oficial da União, prorrogável por igual período, a critério da Ins�tuição.

11.3 O período de inscrição poderá ser reaberto, caso não haja candidatos para concorrer ou candidatos
em número insuficiente para ocupar as vagas, ou ainda, quando não houver candidato aprovado no final
do certame, não havendo limitação quanto ao número de vezes de reabertura. No caso de reabertura, o
novo período de inscrição será divulgado no endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-
mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administra�vo-em-educacao-tae/

http://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
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11.4 Os candidatos aprovados se comprometem a comunicar, sempre que necessário e por escrito, à Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas da UNIFAL-MG, qualquer alteração de endereço e se responsabilizam por
prejuízos decorrentes de sua não atualização.

11.5 O(s) candidatos() aprovado(s deverão, sempre que solicitados pela Administração, atender a
outros campi, inclusive in loco, independentemente do local de sua lotação.

11.5.1 O ocupante do cargo de Médico/área: Pediatria, com lotação na Sede (Alfenas), deverá
atuar, in loco, em Alfenas e/ou quaisquer cidade(s) da região em que se tenha firmado convênio(s)
com a UNIFAL-MG para internato médico.

11.6 No interesse da Administração, o(s) candidato(s) classificado(s) poderá(ão) ser aproveitado(s) pela
UNIFAL-MG para os demais campi.

11.7 Todo comunicado e/ou norma complementar publicados no endereço
eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administra�vo-em-educacao-
tae/, bem como as disposições da capa do caderno de provas compõem este edital, cabendo ao
candidato o acompanhamento diário das publicações no endereço indicado e a devida atenção.

11.8 Este Edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço
eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administra�vo-em-educacao-
tae/.

11.9 Aplica-se a todos os horários citados neste Edital, em seus anexos e comunicados no endereço
eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administra�vo-em-educacao-
tae/ o horário oficial de Brasília/DF.

11.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor.

 

Prof. Sandro Amadeu Cerveira
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Reitor, em 28/08/2020, às
11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0369145 e o código CRC 92068BCD.

 
ANEXO I

DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E REQUISITOS PARA INGRESSO

 

CARGO: MÉDICO/ÁREA: PEDIATRIA

Descrição resumida das atribuições do cargo:

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da
saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica.

Assessorar nas a�vidades de ensino, pesquisa e extensão e supervisão dos acadêmicos dos cursos de
graduação em Medicina e pós-graduação na modalidade de Residência Médica.

 

Descrição de a�vidades �picas do cargo:

https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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• Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnós�co e tratamento das doenças do corpo
humano.
• Efetuar exames médicos, fazer diagnós�co, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças,
perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preven�va.
• Pra�car intervenções cirúrgicas para correção e tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo
humano.
• Aplicar as leis e regulamentos de saúde pública, para salvaguardar e promover a saúde da cole�vidade.
• Realizar perícias médicas.
• Realizar pesquisas sobre natureza, causas e desenvolvimento de enfermidades.
• Estudar o organismo humano, e os microorganismos e fazer aplicação de suas descobertas.
• U�lizar recursos de informá�ca.
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.

 

Requisitos:

1. Escolaridade: Curso Superior em Medicina.
No caso de graduação em Medicina em Ins�tuição de ensino superior estrangeira, o candidato
deverá apresentar diploma reconhecido pelo MEC e comprovante de aprovação no Exame Nacional
de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).

 

                                                                                               

ANEXO II
PROCEDIMENTOS, ORIENTAÇÕES E PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

 

1. O candidato poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição até 3 (três) dias úteis, após o início do
período de inscrição, selecionando a opção correspondente no ato da inscrição. Será concedida isenção
da taxa de inscrição: aos candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas
Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a
meio salário mínimo nacional; e aos candidatos doadores de medula óssea em en�dades reconhecidas
pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei nº 13.656/2018, do Decreto nº 6.135/2007, e do Decreto nº
6.593/2008.

1.1 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação falsa com o intuito de
usufruir da isenção de que trata o item 1 estará sujeito a:

a) cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes da
homologação de seu resultado;

b) exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e
antes da nomeação para o cargo;

c) declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação.

1.2 O cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção deverá ser comprovado pelo candidato no
momento da inscrição, nos termos deste anexo.

1.3 A isenção deverá ser solicitada no ato da inscrição, indicando em seus dados cadastrais o Número de
Iden�ficação Social (NIS) associado ao candidato, atribuído pelo CadÚnico, ou enviando documento
comprobatório de cadastro como doador de medula óssea, emi�do por en�dades reconhecidas pelo
Ministério da Saúde,e enviar, exclusivamente via Sistema de Inscrição, na aba “Upload”, conforme
previsto na Lei nº 13.656/2018.

1.4 Não caberá recurso contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
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2. O candidato de baixa renda que não possui o NIS deverá providenciá-lo no Setor de Serviço Social da
Prefeitura de sua cidade.

3. A UNIFAL-MG consultará o Órgão Gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações
prestadas pelo candidato. O candidato somente terá o seu pedido de isenção deferido se o NIS for
validado pelo órgão Gestor do CadÚnico.

4. O resultado do pedido de isenção será disponibilizado no endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-
mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administra�vo-em-educacao-tae/ em até 5 (cinco) dias antes
do término do prazo previsto para encerramento da inscrição. A UNIFAL-MG não se responsabilizará por
outras formas de publicação e/ou informação do resultado.

5. É responsabilidade do candidato consultar o resultado do pedido de isenção. Se o pedido for
indeferido, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa conforme item 2.3.

6. Havendo mais de um requerimento de inscrição de um mesmo candidato isento, será considerado
válido o úl�mo requerimento preenchido.

7. Não serão estornados valores da taxa de inscrição dos candidatos contemplados com isenção e que já
tenham efe�vado o pagamento da taxa de inscrição.

 

 

ANEXO III
PROCEDIMENTOS, ORIENTAÇÕES E PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA

PROVA, INCLUSIVE PARA CANDIDATA LACTANTE

 

1. O candidato que �ver necessidade de acompanhante para uso do banheiro durante a realização das
provas deverá informar tal necessidade no formulário de inscrição, no campo de “necessidade de
atendimento especial durante as provas”. Caso a UNIFAL-MG não possa atender ao pedido, será facultado
ao candidato indicar um acompanhante, devidamente iden�ficado com documento de iden�ficação com
foto, que permanecerá isolado em uma sala e chamado sempre que necessário, sendo acompanhados
por um fiscal de sala.

1.1 O acompanhante se submeterá a todas as normas constantes deste Edital para acessar e permanecer
no local de prova, inclusive no tocante à proibição de uso de equipamento eletrônico e celular.

2. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição, conforme estabelecido no item 3.2
deste edital, atendimento especial para a realização das provas, indicando as tecnologias assis�vas e/ou
as condições específicas de que necessita para a realização dessas, conforme disposto neste Anexo.
Para tanto, deverá observar e cumprir, obrigatoriamente, os subitens 3.2 e 3.3 deste edital, enviando no
ato da inscrição, exclusivamente via Sistema de Inscrição, na aba “Upload”, parecer/laudo emi�do por
equipe mul�profissional e/ou médico especialista da área de sua deficiência (dos impedimentos
apresentados), que ateste a necessidade especial, conforme previsto no art. 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto nº
9.508/2018.

2.1 A confirmação de recebimento do parecer/laudo será mediante consulta pelo próprio candidato ao
Sistema de inscrição.

2.2. O candidato com deficiência audi�va somente poderá realizar a prova usando seu aparelho audi�vo
se marcar essa condição no campo das assistências especiais, no formulário de inscrição, e proceder
conforme prevê os subitens anteriores deste Anexo.

2.3 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá
requerê-lo, conforme opções estabelecidas e disponíveis no requerimento de inscrição, e enviar
via exclusivamente via Sistema de Inscrição, na aba “Upload”, jus�fica�va acompanhada de parecer
emi�do por equipe mul�profissional ou por profissional especialista nos impedimentos apresentados por
cada candidato, até o término das inscrições.

https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
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2.4. Será assegurado o acesso às seguintes tecnologias assis�vas para a realização das provas, no que
concerne à adaptação das mesmas, sem prejuízo de adaptações razoáveis que se fizerem necessárias e
ressalvada a análise de viabilidade e razoabilidade do pedido:

I - ao candidato com deficiência visual:

a) prova impressa em braille;

b) prova impressa em caracteres ampliados, com indicação do tamanho da fonte, conforme opções
disponíveis nos sistema de inscrições;

c) prova gravada em áudio por fiscal ledor, com leitura fluente;

d) prova em formato digital para u�lização de computador com so�ware de leitura de tela ou de
ampliação de tela; e

e) designação de fiscal para auxiliar na transcrição das respostas;

II - ao candidato com deficiência audi�va:

a) prova gravada em vídeo por fiscal intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras; e

b) autorização para u�lização de aparelho auricular, sujeito à inspeção e à aprovação pela
Coordenação do concurso, com a finalidade de garan�r a integridade do certame;

III - ao candidato com deficiência �sica:

a) mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova;

b) designação de fiscal para auxiliar no manuseio da prova e na transcrição das respostas; e

c) facilidade de acesso às salas de realização da prova e às demais instalações de uso cole�vo no
local onde será realizado o certame.

2.5. A UNIFAL-MG se reserva o direito de submeter os pedidos de condições especiais para realização das
provas à equipe mul�profissional, designada para este fim, mencionada no Anexo VI deste Edital.

3. Fica assegurado à candidata mãe o direito de amamentar seu filho de até 6 (seis) meses de idade
(completados até o dia da prova) durante a realização das provas do concurso. Para fazer jus ao seu
direito a candidata lactante deverá solicitar, no ato de sua inscrição, mediante preenchimento do
formulário de inscrição, no campo específico: “necessidade de atendimento especial durante as provas”,
conforme Lei Nº 13.872/2019.

3.1. A candidata lactante deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto, no dia de realização
das provas e entregar, em até 30 minutos antes do início da realização das provas, Cer�dão de
Nascimento do filho para prova da idade e maternidade, documento de iden�dade do acompanhante e
declaração de próprio punho constando que o adulto é a pessoa responsável pela guarda da criança
durante o período de realização da prova.

3.2. A candidata lactante fará as provas em sala normal, com os demais candidatos, e não terá acesso à
sala de provas acompanhada do lactente, sendo ainda vedado ao acompanhante da candidata lactante o
acesso às salas de provas.

3.3  A candidata lactante terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2 (duas) horas,
por até 30 (trinta) minutos, por filho.

3.3.1 Durante o período de amamentação, a mãe será acompanhada por fiscal.

3.3.2 O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização da prova, em igual
período.

3.4. A DIPS não disponibilizará acompanhante para a guarda da criança. A candidata que comparecer com
a criança sem acompanhante ficará impedida de ter acesso ao local das provas.

3.5. O acompanhante da candidata lactante deverá cumprir as obrigações constantes deste Edital, sob
pena de eliminação da candidata lactante do concurso público.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.872-2019?OpenDocument
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3.6. Qualquer comunicação, durante a realização das provas, entre a candidata lactante e o
acompanhante responsável deverá ser assis�da por um fiscal aplicador de provas.

3.7. Não será permi�da a entrada do lactente e de seu acompanhante responsável após o fechamento do
Portão de acesso ao Campus.

4. O candidato que solicitar atendimento especial terá acesso à resposta de sua solicitação via Sistema de
Inscrição.

4.1. O candidato que não atender às solicitações que constam neste Edital não terá seu pedido de
atendimento especial deferido e fará a prova nas condições normais dos demais candidatos.

5. Após o término do período de inscrições, será publicada, na página do concurso, uma listagem com os
candidatos que solicitaram atendimento especial e o resultado da solicitação.

5.1 Não caberá recurso contra o resultado da solicitação de atendimento especial.

6. A solicitação de atendimento especial para realização das provas não significa estar inscrito para a
reserva de vagas des�nada a pessoas com deficiência. O candidato que desejar concorrer às vagas
reservadas para pessoas com deficiência deverá proceder de acordo com o Anexo VI deste Edital.

7. O atendimento às condições especiais solicitadas pelo candidato para realizar as provas ficará sujeito à
análise de viabilidade e razoabilidade do pedido, sendo o candidato informado por e-mail, no endereço
de e-mail cadastrado no ato da inscrição.

8. Caso algo emergencial ocorra posteriormente à inscrição, o candidato deverá comunicar
imediatamente à DIPS por meio do e-mail: concursos@unifal-mg.edu.br.

 

 
ANEXO IV

ORIENTAÇÕES E NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS

 

1. DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS

1.1. O acesso ao local de realização de todas as provas será permi�do mediante a apresentação
do documento de iden�dade original, com foto, portando caneta esferográfica de �nta preta ou azul,
transparente.

1.2. O documento de iden�dade deverá estar em perfeitas condições, de forma a permi�r, com clareza, a
iden�ficação do candidato. Poderá ser apresentado qualquer um dos seguintes documentos de
iden�dade: Carteira expedida por Secretarias Estaduais de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias
Militares, Polícias Civis, Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos
criados por Lei Federal, desde que contenham fotografia e o número da iden�dade que lhes deu origem;
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/1997); Carteira de Trabalho. A
Carteira de Estrangeiro ou Passaporte Visado são documentos válidos para candidato estrangeiro.

1.3. Não serão aceitos como documento de iden�dade: protocolos, cer�dão de nascimento, cer�dão de
casamento, CPF, �tulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo an�go), carteiras de estudante,
carteiras funcionais sem valor de iden�dade (crachá), nem documentos ilegíveis, não iden�ficáveis e/ou
danificados, ou ainda, cópias de documentos, mesmo que auten�cadas.

1.4. No caso de perda do Documento de Iden�dade, o candidato poderá realizar as provas desde que
apresente Bole�m de Ocorrência (BO) expedido no máximo há 30 (trinta) dias da perda do documento e,
nesse caso, para efeito de iden�ficação, o candidato será fotografado e serão coletadas as suas
impressões digitais.

1.5. O candidato que não apresentar o Documento de Iden�dade com foto ou o Bole�m de Ocorrência da
perda do Documento de iden�dade será impedido de ter acesso ao local de realização das provas.

1.6. Ao entrar na sala de aplicação das provas, o candidato deverá localizar a carteira e�quetada com o
seu nome e número de inscrição e nela posicionar-se. Conferir se os dados constantes na e�queta

mailto:concursos@unifal-mg.edu.br
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correspondem aos seus e aguardar as instruções dos aplicadores.

1.6.1 O Chefe de Sala e aplicadores poderão recolher o documento de iden�ficação e devolvê-lo ao
candidato mediante a entrega do cartão-resposta e do Caderno de Provas e após a verificação da folha de
rascunho.

1.7. Não serão permi�dos, durante a realização de todas as provas, o porte e a u�lização de capacetes,
chapéus ou bonés, brincos, bandanas, adereços de orelha, a comunicação entre os candidatos, o porte e
a u�lização de aparelhos de comunicação como celulares ou similares, de pager, de beep, de walkman,
de smartphone, de tablet, de ipod®, de mp3, de agenda eletrônica, de controle remoto de alarme de
carro ou similares, de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro �po de aparelho elétrico,
eletrônico ou mecânico, de relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material
de consulta, sendo eliminado o candidato que descumprir essa determinação.

1.8. O candidato que se apresentar em sala com qualquer dos objetos acima relacionados deverá
iden�ficá-los com fita adesiva e colocá-los em local indicado pelo aplicador (desligar qualquer aparelho
antes de guardá-lo e re�rar bateria). A equipe de aplicação não se responsabilizará por perda ou danos
de objeto(s) durante o concurso.

1.9. Ainda que o candidato leve o próprio lanche, não será permi�do ao candidato alimentar-se (lanchar)
dentro da sala onde as Provas de Conhecimentos Gerais e Específicos estão sendo realizadas. O candidato
que quiser lanchar deverá solicitar permissão ao Chefe de Sala que indicará um Fiscal para acompanhá-lo
em local indicado.

1.10. É permi�do ao candidato levar e consumir a própria água, desde que seja em garrafa PET,
transparente, sem rótulo ou qualquer �po de iden�ficação.

1.11. Os candidatos com cabelos longos devem mantê-los presos, com as orelhas descobertas e sem
qualquer �po de adorno, especialmente em orelhas, durante a realização das provas. O aplicador fica
autorizado a proceder à verificação de cachecol, luvas e/ou qualquer �po de adorno, visando à segurança
e ao sigilo da prova.

1.12. Candidatos que usam próteses audi�vas, de locomoção ou outras, deverão informar à DIPS,
conforme item 3.2 e Anexo III deste Edital. O uso desses disposi�vos, sem autorização prévia da DIPS,
será considerado fraude, e o candidato será eliminado do concurso.

1.13. No dia da Prova, o candidato receberá um caderno no qual constam as provas referentes aos
respec�vos conteúdos. Esse caderno poderá ser u�lizado SOMENTE como rascunho para o
desenvolvimento das questões.

1.14. Enquanto es�ver aguardando a autorização para o início das provas, o candidato deverá LER
ATENTAMENTE as instruções impressas na capa do caderno. Elas devem ser rigorosamente seguidas, pois
integram as normas do concurso e deste Edital.

1.15. Após a autorização para o início das provas, o candidato deverá verificar se há falhas em seu
caderno de questões. Caso sejam constatadas quaisquer irregularidades (na impressão ou outras),
informar imediatamente ao aplicador. A Coordenação do concurso informará o procedimento a ser
seguido, conforme o caso. É de inteira responsabilidade do candidato eventuais prejuízos causados pela
não observância deste item.

1.16. Durante a realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação, informações referentes às questões e/ou aos critérios de avaliação e classificação.

1.17. Durante a realização das provas, será adotado o procedimento de iden�ficação civil dos candidatos,
mediante verificação do documento de iden�dade, coleta da assinatura e/ou das impressões digitais de
cada um. O candidato que se negar a ser iden�ficado terá sua prova anulada e será automa�camente
eliminado do Concurso.

1.18. Os candidatos deverão permanecer na sala de realização das provas por, no mínimo 60 minutos
após o início da aplicação das provas. Caso seja necessário, esse período poderá ser estendido.

1.19. A inobservância do item anterior acarretará a não correção da prova e, consequentemente, a
eliminação do candidato no Concurso Público.
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1.20. O candidato terá as suas provas anuladas e será automa�camente eliminado do concurso, sem
prejuízo de outras medidas, cabíveis se:

a) apresentar-se após o horário previsto;

b) não realizar as provas, independentemente do mo�vo;

c) u�lizar ou tentar u�lizar meios fraudulentos ou ilegais em bene�cio próprio ou de terceiros;

d) for surpreendido comunicando-se com outras pessoas ou portando qualquer dos objetos
especificados no item 7 deste anexo;

e) atentar contra a disciplina ou desacatar quem quer que esteja inves�do de autoridade para
coordenar, supervisionar, orientar, aplicar ou fiscalizar a aplicação das provas, ou perturbar de
qualquer modo a ordem dos trabalhos;

f) recusar-se a entregar o caderno de provas e o cartão-resposta ao término do tempo estabelecido
para a realização das provas;

g) afastar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal antes do término de sua prova;

h) ausentar-se da sala de realização das provas, a qualquer tempo, portando o caderno de provas, o
cartão-resposta e/ou qualquer outro material não autorizado;

i) descumprir as instruções con�das no caderno de provas e/ou cartão resposta;

j) pra�car demais atos que contrariem as normas do Edital.

1.21. O candidato receberá um cartão-resposta para responder às questões obje�vas.

1.22. Nesse formulário, estão indicados o nome do candidato, o número de inscrição, o número do
documento de iden�dade, a opção do cargo e local de realização da prova. O candidato deverá verificar
se os dados estão corretos e, em caso de divergência, comunicar ao aplicador. É de inteira
responsabilidade do candidato eventuais prejuízos causados pela não observância deste item.

1.23. O candidato deverá seguir cuidadosamente todas as instruções con�das no cartão-resposta, sob
pena de ser eliminado do concurso, uma vez que será o único documento válido para a correção das
provas.

1.24. O cartão-resposta deverá ser assinado pelo candidato somente dentro da quadrícula indicada.

1.25. Cada questão admite apenas uma alterna�va correta (letra A, B, C ou D). O candidato deverá
preencher totalmente o círculo correspondente à alterna�va que deseja marcar, conforme instrução no
cartão-resposta, usando exclusivamente caneta de �nta escura azul ou preta. O preenchimento deverá
ser reforçado, cuidando para que ele não ultrapasse o círculo correspondente. Ao final do caderno de
provas, há uma folha de rascunho para respostas que poderá ser preenchida pelo candidato para
posterior conferência. O candidato deverá transcrever as alterna�vas para o cartão-resposta tendo o
cuidado de conferir, antes da transcrição, as respostas con�das no rascunho. Será de inteira
responsabilidade do candidato o preenchimento do seu cartão-resposta.

1.26. O cartão-resposta não poderá ser rasurado, dobrado, amassado ou danificado, e, em hipótese
alguma, será subs�tuído, a não ser por falha de organização do concurso.

1.27. O cartão-resposta será lido em leitora óp�ca e qualquer dano ou marcação em cor clara ou
diferente da indicada no item 1 deste anexo poderá comprometer a leitura, isentando a UNIFAL-MG de
responsabilidade.

1.28. As assinaturas na lista de presença e no cartão-resposta são de inteira responsabilidade do
candidato.

1.29. O candidato, ao encerrar as provas, entregará obrigatoriamente ao fiscal da sala o cartão-resposta e
o caderno de provas, devidamente assinados e preenchidos, sendo essa devolução de inteira
responsabilidade do candidato.

1.30. O candidato poderá levar APENAS a folha de rascunho do gabarito para posterior conferência.
Nesta folha, o candidato poderá escrever apenas as suas respostas. Caso haja qualquer escrita ou traçado
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na Folha de Rascunho, esta será RECOLHIDA pelos aplicadores.

1.31. Os 2 (dois) úl�mos candidatos a permanecerem na sala somente poderão re�rar-se do local
simultaneamente para garan�r a lisura nos procedimentos de aplicação do concurso.

1.32. O candidato que finalizar e entregar as provas antes do término do horário previsto não poderá
mais fazer uso das instalações sanitárias do local da prova.

 

 

ANEXO V
EXIGÊNCIAS, PRAZOS E REQUISITOS PARA A POSSE

 

Disposições gerais

1. A posse do candidato observará o limite de vaga estabelecido no presente Edital, exceto se a ampliação
desse limite for autorizada pelo órgão competente para tal fim.

2. Os candidatos classificados serão nomeados rigorosamente de acordo com a classificação ob�da.

Quanto às exigências e requisitos para a posse, o candidato deverá:

a) ter sido aprovado no Concurso Público;

b) ter a escolaridade exigida no Edital para a vaga a que concorre, descrita no Quadro 01 e Anexo I;

b.1) no caso de o diploma de graduação expedido por universidade estrangeira, ter sido
revalidado por universidade pública brasileira que tenha curso do mesmo nível e área, ou
equivalente, nos termos do Art. 48, da Lei 9.394/1996.

b.2) no caso de graduação em Medicina em Ins�tuição de ensino superior estrangeira,
apresentar diploma reconhecido pelo MEC e comprovante de aprovação no Exame Nacional
de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).

c) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser portador de visto permanente. No caso de ter
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e
portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos polí�cos.

d) ter ap�dão �sica e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada perante a Junta
Médica Oficial e/ou Médico do Trabalho/Perito singular da UNIFAL-MG;

e) não estar suspenso do exercício profissional, nem cumprindo outra penalidade disciplinar.

f) não ter sido demi�do do Serviço Público Federal ou des�tuído do cargo em comissão, na forma da
legislação vigente;

g) estar em dia com os deveres do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino;

h) não acumular cargos, empregos e funções públicas, exceto aqueles permi�dos na lei, assegurada
a hipótese de opção dentro do prazo para a posse, determinado no parágrafo 1º do art. 13 da Lei nº
8.112/1990;

i) estar em dia com as obrigações eleitorais;

j) não perceber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos, exceto
aqueles permi�dos no inciso XVI, do ar�go 37, da Cons�tuição Federal, com nova redação dada pela
Emenda Cons�tucional nº 34/2001, assegurada a hipótese de opção nos termos da lei, dentro do
prazo para a posse, determinado no § 1º, do art. 13, da Lei nº 8.112/90.

k) apresentar, no ato da posse, os documentos comprobatórios para a inves�dura no cargo,
quais sejam: Carteira de Iden�dade, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP (se já cadastrado),
Declaração de Bens e Valores, Cer�dão de Nascimento e/ou Casamento e os especificados como
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requisitos para ingresso no Quadro 1 e Anexo I deste Edital. Os documentos deverão ser
apresentados em cópia, juntamente com o original para conferência.

Obs.: No caso de estrangeiros, cópia do passaporte com comprovante ou protocolo do requerimento
do visto de permanência no país.

l) apresentar outros documentos que se fizerem necessários na época da posse.

m) Outras exigências estabelecidas em lei poderão ser solicitadas para o desempenho das
atribuições do cargo.

n) Em toda profissão regulamentada, o candidato deverá apresentar o registro no conselho
competente.

Quanto aos prazos e demais normas e procedimentos para a posse:

1. Será considerado desistente para todos os efeitos o candidato nomeado que não comparecer para a
posse, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de
sua nomeação ou aquele que, dentro desse período, assinar Termo de Desistência em relação à vaga
ofertada. Em ambos os casos, o candidato será eliminado do concurso.

2. Além dos requisitos já estabelecidos neste edital, o candidato aprovado deverá atender ao que se
segue para ser empossado no cargo:

a) o candidato nomeado para o cargo de provimento efe�vo ficará sujeito ao estágio probatório pelo
período de 36 (trinta e seis) meses, período no qual serão objetos de avaliação a ap�dão e a
capacidade do servidor para o exercício do cargo, observados os fatores: assiduidade, disciplina,
capacidade de inicia�va, produ�vidade e responsabilidade. Além disso, o servidor será avaliado
quanto à observância de norma�vas internas da UNIFAL-MG e legislação vigente.

b) no período de 3 (três) anos, após o início do exercício, não serão aceitos pedidos de
Redistribuição e Remoção para outros campi, bem como de alteração do regime de trabalho, salvo
nos casos de estrito interesse da Administração.

3. A classificação do candidato não assegurará o direito ao seu ingresso automá�co no cargo para o qual
se habilitou, mas apenas a expecta�va de nele ser inves�do. A UNIFAL-MG reserva-se o direito de
convocar os classificados, na medida de suas necessidades.

4. O candidato habilitado que lograr classificação e for nomeado para assumir o cargo somente tomará
posse se for considerado apto no exame médico.

5. O exame médico admissional, de caráter eliminatório, consis�rá em exames laboratoriais, médico-
clínico e, se necessário, em exames complementares, que serão solicitados pela Junta Médica Oficial da
UNIFAL-MG.

6. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas informará ao candidato o dia, o horário e o local do exame
médico-clínico admissional, bem como a relação dos exames, cujos resultados deverão ser entregues na
data estabelecida para o exame médico-clínico.

7. A inexa�dão das afirma�vas ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente,
eliminarão o candidato do Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.

8. Os documentos comprobatórios dos requisitos fixados neste Anexo e no Anexo I deste Edital serão
exigidos do candidato no ato de sua posse. A não apresentação destes dentro do prazo estabelecido
impedirá a posse no cargo, aplicando-se o disposto no § 6º, do art. 13, da Lei nº 8.112/90.

9. Somente poderá ser empossado o candidato nomeado que for julgado apto, �sica e mentalmente, pela
Junta Médica Oficial em Saúde e/ou médico do trabalho, para o exercício do cargo.

 

 
ANEXO VI 
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1. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA
REALIZAÇÃO DAS PROVAS

1.1. Das vagas des�nadas ao mesmo cargo deste edital e das que vierem a ser criadas durante o prazo de
validade do concurso, 5% (por cento) serão providas na forma do § 2º do ar�go 5º da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990 e Decreto nº 9.508/2018.

1.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 1.1 deste Anexo II, do presente edital,
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente,
desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo, nos termos do § 2º do ar�go 5º da Lei
nº 8.112/1990.

1.2. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas
no ar�go 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no §
1º do ar�go 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Au�sta), e as
contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Jus�ça (STJ): “O portador de
visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”,
observados os disposi�vos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo
Faculta�vo, ra�ficados pelo Decreto nº 6.949/2009.

1.3. Ressalvadas as disposições especiais con�das neste edital, os candidatos com deficiência par�ciparão
do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo das
provas, à avaliação/correção e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, à
nota mínima exigida para os demais candidatos, e à todas as demais normas de regência do concurso.

1.3.1. Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas aos
negros, se atenderem a essa condição, e às vagas des�nadas à ampla concorrência, de acordo com a
sua classificação no concurso.

1.3.2 O candidato com deficiência que não enviar cópia do parecer/laudo de equipe
mul�profissional e/ou médico, nos termos estabelecidos na alínea “b” do item 3.2 deste Edital,
como meio de comprovação da condição de deficiência, será automa�camente eliminado da
modalidade de vaga eventualmente reservada para pessoas com deficiência.

1.4. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste edital
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

1.5. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência e optar por concorrer às vagas
reservadas para pessoas com deficiência, se classificado no concurso, figurará na lista única com a
pontuação e a sua classificação, juntamente com as dos demais candidatos ao cargo de sua opção,
observada a reserva de vagas às pessoas com deficiência, de que trata o Decreto 9.508/2018, e na lista
específica de pessoas com deficiência, desde que o número total de classificados no concurso a�nja o
quan�ta�vo suficiente para a reserva de vaga para pessoas com deficiência, respeitado o limite
estabelecido pelo Decreto nº 9.739/2019.

1.6. Caso a�nja o quan�ta�vo suficiente, conforme condicionante previsto no subitem anterior (1.5), e,
se classificado, o candidato terá confirmada sua condição de pessoa com deficiência, mediante perícia
antes da homologação do Resultado Final do concurso público. Para tanto, o candidato classificado na
condição de pessoa com deficiência será convocado a se apresentar a uma equipe mul�profissional, nos
termos do Decreto nº 9.508/2018, composta por 3 (três)  profissionais  capacitados  e  atuantes  nas 
áreas  das deficiências  que  o  candidato  possuir,  dentre  os  quais  um  deverá  ser  médico,  e 3 (três) 
profissionais  da carreira  a  que  concorrerá  o  candidato, que decidirá  sobre  a  sua  qualificação  como
candidato  com deficiência  ou  não,  para  fins  de  reserva  de  vagas, e  de  sua  compa�bilidade  com  o 
exercício  das atribuições do cargo, sendo obrigatória a presença do mesmo.

1.6.1. A convocação para a perícia se dará por meio de publicação no site do concurso, com
indicação de local, data e horário prováveis para realização da perícia.

1.7. A análise dos aspectos rela�vos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência obedecerá ao
disposto no Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.
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1.8. A equipe mul�profissional emi�rá parecer conclusivo, observando as informações prestadas pelo
candidato no ato da inscrição, o con�do no parágrafo único do art. 5º do Decreto 9.508/2018, a natureza
das atribuições e das tarefas essenciais do cargo, a viabilidade das condições de acessibilidade e o 
ambiente de trabalho na execução das tarefas,  a  possibilidade  de  uso,  pelo  candidato,  de 
equipamentos  ou  outros meios que u�lize de forma habitual e o resultado da avaliação com base no
disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 2015, assim como a Classificação Internacional de
Doenças apresentada.

1.9. A decisão final da equipe mul�profissional com o resultado da perícia será soberana e defini�va,
sendo publicada na página do concurso.

1.9.1. Excepcionalmente, quando a perícia concluir que a deficiência não se enquadra nas categorias
referidas no item 1.2 deste Anexo, ou que a deficiência constatada não se mostra compa�vel com o
exercício das atribuições do cargo (inap�dão), o candidato poderá solicitar nova perícia, no prazo de
até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de divulgação da decisão final da equipe mul�profissional
na página do concurso, que será realizada pela Junta Médica Oficial da UNIFAL-MG, a qual dará sua
decisão termina�va sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não e sobre o grau de
deficiência, com a finalidade de verificar se a deficiência declarada realmente o habilita a tomar
posse na vaga reservada para candidatos em tais condições.

1.9.2. A Junta Médica Oficial deverá apresentar conclusão no prazo de até 05 (cinco) dias úteis
contados da realização da perícia, de cuja decisão não caberá qualquer recurso.

1.9.3 Se a deficiência não restar confirmada, inclusive pela ausência à perícia médica, o candidato
será classificado em igualdade de condições com os demais candidatos da Ampla Concorrência,
desde que a sua nota final o habilite para tal.

1.10. A inobservância do disposto do subitem 1.6 até o 1.9.3, deste Anexo, a reprovação na perícia ou o
não comparecimento à perícia, acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais
condições.

1.11. As vagas definidas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência, por reprovação
no concurso ou na perícia serão rever�das para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais
candidatos aprovados, com estrita observância à ordem classificatória.

1.12. A inobservância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste edital implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas a deficientes.

1.13. O parecer da equipe mul�profissional/laudo médico apresentado terá validade exclusivamente para
este Concurso Público e não será considerado, em hipótese alguma, para outros certames, salvo se
reapresentado oportunamente pelo candidato, em estrita observância aos prazos e procedimentos
estabelecidos no respec�vo edital.

1.14. Após a inves�dura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para jus�ficar a concessão de
aposentadoria.

 

2. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

2.1. Das vagas des�nadas ao mesmo cargo deste edital e das que vierem a ser criadas durante o prazo de
validade do concurso, 20% serão providas na forma da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.

2.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 2.1 deste Anexo II, do presente edital, resulte
em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração
igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração
menor que 0,5, nos termos do § 2º do ar�go 1º da Lei nº 12.990/2014.

2.3. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às
vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito
cor ou raça u�lizado pela Fundação Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca (IBGE);
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2.3.1 Até o final do período de inscrição do concurso público, será facultado ao candidato desis�r de
concorrer pelo sistema de reserva de vagas para negros alterando sua inscrição para ampla
concorrência.

2.4. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
devendo este responder por qualquer falsidade.

2.5. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se �ver
sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento
administra�vo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.

2.6. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas a pessoas com
deficiência, se atenderem a essa condição, e às vagas des�nadas à ampla concorrência, de acordo com a
sua classificação no concurso.

2.7. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não
preencherão as vagas reservadas a candidatos negros.

2.8. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo
candidato negro posteriormente classificado.

2.8.1. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam
ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão rever�das para ampla concorrência e
serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no
concurso.

2.9. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade,
que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas à candidatos
com deficiência e à candidatos negros.

2.10. O candidato que no ato da inscrição se autodeclarar preto ou pardo, se classificado no concurso,
figurará em lista específica das pessoas negras e também na listagem de classificação de ampla
concorrência dos candidatos ao cargo de sua opção, desde que tenha sua condição confirmada pela
Comissão de heteroiden�ficação , desta Universidade.

2.10.1. A autodeclaração do candidato goza da presunção rela�va de veracidade.

2.10.2. Antes da homologação do resultado final do concurso público, sem prejuízo do disposto no
subitem 2.10.1, a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de
heteroiden�ficação. Para tanto, o candidato autodeclarado negro será convocado a se apresentar a
uma Comissão de heteroiden�ficação , a qual terá competência delibera�va para aferir,
considerando exclusivamente o critério feno�pico, a declaração do candidato, sendo obrigatória a
presença do mesmo. A referida comissão será cons�tuída pela UNIFAL-MG, em observância ao
con�do no parágrafo único do art. 2º da Lei n.º 12.990/2014, bem como na Portaria Norma�va n.º
4/2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.

2.10.2.1. A Comissão de heteroiden�ficação deliberará pela maioria dos seus membros, sob
forma de parecer mo�vado. O teor do parecer mo�vado será de acesso restrito, nos termos
do art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

2.10.2.2. As deliberações da Comissão de heteroiden�ficação terão validade apenas para este
concurso público, não servindo para outras finalidades.

2.10.2.3. Serão consideradas as caracterís�cas feno�picas do candidato ao tempo da
realização do procedimento de heteroiden�ficação.

2.10.2.4. Não serão considerados, para os fins do subitem 2.10.2, quaisquer registros ou
documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e cer�dões referentes
a confirmação em procedimentos de heteroiden�ficação realizados em concursos públicos
federais, estaduais, distritais e municipais.
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2.10.2.5. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas às pessoas negras,
ainda que tenham ob�do nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, e
sa�sfizerem as condições de habilitação estabelecidas neste edital, deverão se submeter ao
procedimento de heteroiden�ficação.

2.10.2.6. A convocação para o procedimento de heteroiden�ficação se dará por meio de
publicação no site do concurso, no endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-
mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administra�vo-em-educacao-tae/.

2.10.3 O candidato autodeclarado negro classificado, quando convocado, deverá comparecer
pessoalmente e entregar à Comissão de heteroiden�ficação, no ato da entrevista de
heteroiden�ficação, a Declaração disponível em: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-
publico-tecnico-administra�vo-em-educacao-tae/, de acordo com a modalidade de vaga para a qual
se inscreveu, impressa e assinada por si.

2.10.4. Será convocada para o procedimento de heteroiden�ficação, no mínimo, a quan�dade de
candidatos equivalente a 3(três) vezes o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas
neste edital, ou 10(dez) candidatos, o que for maior, resguardadas as condições de aprovação
estabelecidas neste edital.

2.10.5. Os candidatos habilitados dentro do quan�ta�vo previsto no subitem 2.10.4. serão
convocados para par�ciparem do procedimento de heteroiden�ficação, com indicação de local, data
e horário prováveis para realização do procedimento.

2.10.6 A decisão da Comissão de heteroiden�ficação, válida exclusivamente para esse concurso, será
divulgada no endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-
administra�vo-em-educacao-tae/

2.10.7 Da decisão da Comissão de heteroiden�ficação caberá recurso administra�vo, no prazo de
até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado, dirigido à Comissão Recursal, nos termos
deste Anexo II, do presente edital.

2.10.7.1. Em suas decisões, a Comissão Recursal deverá considerar a gravação em áudio e
vídeo do procedimento para fins de heteroiden�ficação, o parecer emi�do pela Comissão de
heteroiden�ficação e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.

2.10.7.2 O recurso contra a decisão da Comissão de heteroiden�ficação deverá ser dirigido à
Comissão Recursal e protocolizado somente na Seção de Protocolo localizada no prédio O, sala
O-300-A – Alfenas-MG. O recurso deverá ser escrito em letra de forma legível, ou digitado, em
duas vias, em papel A4, bem como ter a iden�ficação “Recurso - Edital nº 58/2020”, o nome
do candidato, o endereço, o e-mail, o número de inscrição, o nome do cargo, a assinatura do
candidato e as razões do recurso.

2.10.8. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo, ainda que
por mo�vos de força maior.

2.10.9. Das decisões da Comissão Recursal não caberá recurso.

2.10.10. O resultado defini�vo do procedimento de heteroiden�ficação, dado pela Comissão
Recursal, válido exclusivamente para esse concurso, será divulgado no endereço
eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administra�vo-em-
educacao-tae/

2.11. O procedimento de heteroiden�ficação, de que trata o subitem 2.10.2, com duração prevista de 05
(cinco) a 10 (dez) minutos, versará sobre as questões relacionadas ao fenó�po do(a) candidato(a).

2.11.1. O procedimento de heteroiden�ficação será gravado em áudio e vídeo pela UNIFAL-MG, para
u�lização posterior na avaliação de recursos que venham a ser protocolados por candidatos cujas
autodeclarações sejam rejeitadas. As gravações ficarão armazenadas na Ins�tuição, num prazo de 6
(seis) anos, estabelecido pela Legislação vigente.

2.11.2. O candidato que recusar a realização da filmagem do procedimento para fins de
heteroiden�ficação, nos termos do subitem 2.11.1., será eliminado deste concurso público e não

https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-tecnico-administrativo-em-educacao-tae/


28/08/2020 SEI/UNIFAL-MG - 0369145 - Edital N�

https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=420040&infr… 23/23

haverá a convocação suplementar de candidatos não habilitados.

2.11.3. É vedada a gravação em áudio e/ou vídeo da entrevista por qualquer pessoa presente na
realização que não seja a oficial da UNIFAL-MG.

2.11.4. O candidato poderá ter acesso à gravação, sendo agendados previamente dia, horário e local
para que, acompanhado de um servidor da UNIFAL-MG, possa assis�r à entrevista. Para tanto,
deverá protocolar um pedido à DIPS, no Setor de Protocolo.

2.12. A Comissão de heteroiden�ficação das autodeclarações seguirá os seguintes critérios:

2.12.1. Será considerado, única e exclusivamente, o fenó�po negro como base para análise e
validação, excluídas as considerações sobre a ascendência.

2.12.1.1. Entende-se por fenó�po o conjunto de caracterís�cas �sicas do indivíduo,
predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais que, combinados
ou não, permi�rão validar ou invalidar a autodeclaração.

2.12.1.2. Poderão ser divulgados, ainda, critérios e regulamentos complementares de
verificação, no endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/concurso-publico-
tecnico-administra�vo-em-educacao-tae/.

2.13. O candidato não será considerado enquadrado na condição de pessoa preta ou parda quando se
enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) Não entregar declaração na forma estabelecida no subitem 2.10.3;

b) Não comparecer à entrevista da Comissão de heteroiden�ficação cons�tuída pela UNIFAL-MG;

c) Não haver confirmação da autodeclaração pela Comissão no procedimento de
heteroiden�ficação.

2.14. O candidato que não for considerado enquadrado na condição de pessoa negra (preta ou parda)
pela Comissão de heteroiden�ficação será enquadrado como prestador de declaração falsa e eliminado
do presente concurso público, ainda que tenha ob�do nota suficiente para aprovação na ampla
concorrência e independentemente de alegação de boa-fé.

2.15. De acordo com o ar�go 2º, parágrafo único, da Lei n.º 12.990/2014, o candidato que �ver prestado
declaração falsa será eliminado do certame, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

2.16. Em caso de eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração, não haverá
convocação suplementar de candidatos não convocados para o procedimento de heteroiden�ficação.

 

Referência: Processo nº 23087.009324/2020-58 SEI nº 0369145
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