GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO UEMG Nº. 04/2018, de 06 de dezembro de 2018
RETIFICAÇÃO Nº 11/2019, de 27 de agosto de 2019.
A Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, COMUNICA as seguintes
alterações no Edital:
O item 10.2.3 e seus subitens passam a vigorar com a seguinte redação:
10.2.3 A prova didática consistirá em uma aula sobre 1 (um) tema a ser sorteado no horário
previsto pela Comissão Especial do Concurso.
10.2.3.1 A Prova didática terá como valor máximo 100 (cem) pontos e tratará de um dos pontos
constantes no Anexo II a este Edital, de acordo com a área para qual o candidato estiver
concorrendo.
10.2.3.2 Quando o número de candidatos concorrentes à mesma área (código) inviabilizar a
realização da prova didática em um único dia, a mesma será fracionada em dois dias
consecutivos, devendo a Comissão realizar, em um prazo de antecedência mínimo de 24 horas
para cada dia de prova, o sorteio dos pontos conforme cronograma a ser publicado no endereço
eletrônico http://concurso.uemg.br.
10.2.3.2.1 O ponto sorteado para o primeiro dia de prova será excluído do sorteio referente ao
segundo dia.
10.2.3.3 O sorteio do tema será realizado pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes do horário
previsto para início da prova, dentro de uma lista de pontos elaborada pela Banca Examinadora
com base no programa do concurso.
10.2.3.3.1 A Comissão Especial do Concurso divulgará o local, a data e o horário do sorteio no
endereço eletrônico http://concurso.uemg.br.
10.2.3.3.2 A Comissão Especial do Concurso publicará, também no endereço eletrônico
http://concurso.uemg.br , a data, horário e local do sorteio, conforme cronograma específico,
para os casos de provas didáticas de áreas (códigos) que tenham que ocorrer em mais de 1 (um)
dia.
10.2.3.4 O candidato poderá comparecer presencialmente ao sorteio.

O item 10.2.4 passa a vigorar acrescido dos seguintes subitens 10.2.4.1 e 10.2.4.2:
10.2.4.1 Caso o número de candidatos concorrentes à mesma área (código) da prova escrita
inviabilize a realização da prova didática em um único dia, serão divididos em grupos por ordem
decrescente de classificação da prova escrita.

10.2.4.2 Esses grupos de candidatos terão seus nomes publicados em uma lista específica de
convocação para o seu respectivo dia da prova didática, conforme cronograma a ser veiculado
no endereço eletrônico http://concurso.uemg.br .

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2019.

LAVÍNIA ROSA RODRIGUES
Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais

