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RETIFICAÇÃO Nº 5 

EDITAL Nº 28/2020    
 

                   O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, nomeado 

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

Oficial da União do dia 18 subsequente, no uso de suas atribuições regimentais, retifica o Edital nº 

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

em 14/12/2020, conforme segue: 

(...) 

No item 3. CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

Onde se lê: 

Datas/períodos Eventos 

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

realização da prova objetiva 

11/04/2021 Data de aplicação da prova objetiva 

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

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

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

resultado preliminar das provas objetivas 

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

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

provas objetivas 

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

deficientes que concorrem à reserva de vagas 

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

deficientes que concorrem à reserva de vagas 

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

dos candidatos deficientes 

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

da análise dos candidatos deficientes 

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

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

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

Leia-se:  

3.1. Novo cronograma para os cargos: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ AREA: FÍSICA, 

ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO DO TRABALHO, MÉDICO/ÁREA: MEDICINA 

DO TRABALHO, PRODUTOR CULTURAL, TECNÓLOGO FORMAÇÃO: 



MUSEOLOGIA, TECNÓLOGO FORMAÇÃO: TERAPIA OCUPACIONAL, 

MÉDICO/ÁREA: PATOLOGIA e MÉDICO/ÁREA: PEDIATRIA(PRECEPTORIA). 

 

Datas/períodos Eventos 

19/07/2021 Divulgação do local de realização da prova objetiva 

01/08/2021 Data de aplicação da prova objetiva 

02/08/2021 após as 16h Divulgação do gabarito da prova objetiva 

03 e 04/08/2021 Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva 

16/08/2021 após as 18h  
Publicação do gabarito da prova objetiva pós-recurso e 

divulgação do resultado preliminar das provas objetivas 

17 e 18/08/2021 
Prazo para recurso referente resultado preliminar das provas 

objetivas 

20/08/2021 
Divulgação do resultado do recurso referente resultado 

preliminar das provas objetivas 

20/08/2021 após as 18h 
Convocação para a prova de títulos e convocação dos candidatos 

deficientes que concorrem à reserva de vagas 

23 a 27/08/2021 
Período de realização prova de títulos e avaliação dos candidatos 

deficientes que concorrem à reserva de vagas 

30/08/2021 
Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos e da 

análise dos candidatos deficientes 

31/08 e 01/09/2021 
Prazo para recurso referente resultado preliminar da prova de 

títulos e da análise dos candidatos deficientes 

09/09/2021 Divulgação do resultado final e da análise dos recursos 

 

3.2. Novo cronograma para o cargo: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS. 

Datas/períodos Eventos 

19/07/2021 Divulgação do local de realização da prova objetiva 

08/08/2021 Data de aplicação da prova objetiva 

09/08/2021 após as 16h Divulgação do gabarito da prova objetiva 

10 e 11/08/2021 Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva 

23/08/2021 
Publicação do gabarito da prova objetiva pós-recurso e 

divulgação do resultado preliminar das provas objetivas 

24 e 25/08/2021 
Prazo para recurso referente resultado preliminar das provas 

objetivas 

27/08/2021 
Divulgação do resultado do recurso referente resultado 

preliminar das provas objetivas 

27/08/2021 após as 18h 
Convocação dos candidatos deficientes que concorrem à reserva 

de vagas 

30/08 a 03/09/2021 
Período de e avaliação dos candidatos deficientes que concorrem 

à reserva de vagas 

09/09/2021 
Divulgação do resultado preliminar da análise dos candidatos 

deficientes 

10 e 13/09/2021 
Prazo para recurso referente resultado da análise dos candidatos 

deficientes 



17/09/2021 Divulgação do resultado final e da análise dos recursos 

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

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

(...) 

No item 4. DAS INSCRIÇÕES 

(...) 

4.6. Procedimentos para inscrição: 

(...) 

Onde se lê: 

d) O comprovante definitivo de inscrição do candidato estará disponível para impressão somente após 

a conciliação bancária, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse 

documento. 

Leia-se:  

d) A confirmação de inscrição do candidato dar-se-á através da atualização do status da inscrição para 

“efetivada”, a qual ocorrerá somente após a conciliação bancária efetuada pela UFTM, sendo de 

responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento no endereço eletrônico 

www.uftm.edu.br, menu “INGRESSO”, opção “CONCURSO”, “TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – 

CONCURSOS EM ANDAMENTO”. 

(...) 

No item 7.7. DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS: 

(...) 

7.7.7. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário de início da prova, munido de documento de 

identidade original com foto e caneta esferográfica (tinta azul ou preta). 

(...) 

Onde se lê: 

d) No dia da realização da prova, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais relativas 

aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a UFTM procederá à inclusão do referido 

candidato por meio de preenchimento de formulário específico, mediante a apresentação do 

comprovante de inscrição e pagamento. 

Leia-se:  

d) No dia da realização da prova, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais relativas 

aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a UFTM procederá à inclusão do referido 

candidato por meio de preenchimento de formulário específico, mediante a apresentação do 

comprovante de pagamento, efetuado dentro do prazo estabelecido neste edital. 

(...) 

 

No ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

SUGERIDAS, em CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, no CONTEÚDO PROGRAMÁTICO para 

o CARGO: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS.  

Onde se lê: 

5. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI UFTM; 

Leia-se:  

5. Projeto Pedagógico Institucional – PPI UFTM; 

(...) 

LUIZ FERNANDO RESENDE DOS SANTOS ANJO 

REITOR DA UFTM 

 

http://www.uftm.edu.br/

