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4.2.8 Será permitido ao candidato se inscrever em mais de uma vaga/área. Contudo, se houver
coincidência de datas entre elas a UFOP não garantirá a participação do candidato em todas, devendo ele
optar por uma delas. Também não haverá devolução do valor da inscrição, conforme subitem 4.4.7.
4.2.9 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na total aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e demais dispositivos, em relação às quais não
poderá alegar desconhecimento. Todas as informações disponíveis no site www.ufop.br referentes a este
concurso, tais como programas, datas e procedimentos de realização das provas constituem normas que
passam a integrar o presente Edital, na forma de anexos.
4.3 DO LOCAL, HORÁRIO E PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
4.3.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela "internet" no endereço www.concurso.ufop.br. das 09 (nove) horas do dia 22/03/2013 até às 23 horas e 59 minutos do dia
21/04/2013.
4.3.2 Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas na Área de Provimento e Movimentação de Pessoal, situada no Centro de Convergência do Campus Morro do Cruzeiro, em Ouro
Preto/MG.
4.4 DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
4.4.1 Após o preenchimento e confirmação via "internet" da ficha de inscrição, o candidato
efetuará o pagamento da taxa de inscrição, utilizando o boleto disponibilizado quando da inscrição pela
"internet" conforme quadro a seguir:
Regime de Trabalho
40h
40h DE*

Remuneração Inicial

Valor da Inscrição
R$ 2.618,61
R$ 2.714,89

R$ 52,00
R$ 54,00

4.4.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 22/04/2013, em qualquer
agência bancária do território nacional (observado o horário de funcionamento externo da agência) ou
em postos de auto-atendimento ou via "internet" (observado o horário estabelecido pelo banco para
quitação nessa data).
4.4.3. A inscrição somente será acatada após a confirmação pelo banco do pagamento da taxa
de inscrição.
4.4.4 Será cancelada a inscrição caso o cheque utilizado para o pagamento da taxa seja
devolvido por qualquer motivo.
4.4.5 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea.
4.4.6 Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo às condições
previstas neste Edital.
4.4.7 Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso, por conveniência da UFOP.
4.4.8 O candidato deve guardar em seu poder o recibo/comprovante de pagamento da taxa de
inscrição.
4.4.9 Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra
pessoa, assim como a transferência da inscrição para área diferente daquela que a realizou.
4.5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: O candidato interessado em obter isenção da
taxa de inscrição deverá requerê-la à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) por meio de formulário
próprio disponível nessa Coordenadoria e no sítio da UFOP, no link, concurso público até, no máximo,
15 (quinze) dias antes do término do período de inscrição, indicando o seu Número de Identificação
Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como uma
Declaração de que é membro de família de baixa renda (formulário também disponível na CGP e no sítio
da UFOP) O deferimento ou não do requerimento será divulgado na página da UFOP na "internet" até,
no máximo, 05 (cinco) dias antes do término do período de inscrição.
4.6 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na total aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e demais dispositivos, em relação às quais não
poderá alegar desconhecimento. Todas as informações disponíveis no site www.ufop.br referentes a este
concurso, tais como programas, datas e procedimentos de realização das provas constituem normas que
passam a integrar o presente Edital, na forma de anexos.
ICA :

5. RE S ERV A DE V AGA S P A R A PORT A DO R E S DE DE F ICI E N CIA F Í S

5.1 Às pessoas Portadoras de Deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes
são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e do art. 37 do Decreto Federal n°
3.298/99 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em concurso, cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência que possuam.
5.1.1 Em cumprimento ao disposto no §2º do artigo 5º da Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de
1990, bem como na forma do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, ser-lhes-á reservado o
percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas, ou seja, 06 vagas, sendo consideradas as demais
disposições deste edital.
5.2 Os candidatos deverão requerer reserva de vaga no momento da inscrição, indicando a vaga
pretendida de acordo com o quadro constante do item 2.4 deste Edital.
5.2.1 O interessado em se inscrever como portador de deficiência física deverá necessária e
obrigatoriamente entregar à Área de Provimento e Movimentação de Pessoal da UFOP, em até, no
máximo, 10 (dez) dias após o término do período de inscrições, um relatório médico detalhado emitido
há, no máximo, seis meses, que indique a espécie e o grau ou nível da deficiência de que é portador, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e à sua
provável causa ou origem.
5.2.2 A qualquer momento do certame poderá ser solicitada uma avaliação do candidato ou da
sua documentação pela Junta Médica Oficial da UFOP, no intuito de se verificar o enquadramento legal
da deficiência declarada.
5.3 Os candidatos deficientes que forem aprovados serão nomeados até o limite de 10% (dez
por cento) do total das vagas previstas neste edital, sendo utilizada a idade como critério de desempate,
caso o número de aprovados supere esse limite, e sendo respeitado, ainda, o número de vagas estabelecido para cada área de estudo.
5.3.1 Os candidatos beneficiados pela reserva de vagas terão preferência de nomeação sobre os
demais candidatos, respeitado o limite de 10% aqui definido, bem como o limite de vagas de cada
área.
5.3.2 Se houver aprovação de pessoa portadora de deficiência em uma ou mais áreas indicadas
no Edital, ocupará a vaga reservada o candidato aprovado que, não tendo alcançado avaliação suficiente
para sua classificação no quadro geral de candidatos de sua área de inscrição, obtiver a maior nota
comparativamente aos demais candidatos inscritos no concurso, declarantes da condição de portador de
deficiência, e também aprovados, mas não classificados em suas áreas.
5.4 Não havendo o preenchimento das vagas reservadas para deficientes estas serão providas
pelos demais candidatos, de acordo com a ordem de classificação.
6. DAS PROVAS:
6.1 O local, a data e a hora do início das provas serão divulgados, no máximo, trinta dias após
a publicação da relação de inscritos e com antecedência mínima de quinze dias da realização da primeira
prova, por Edital afixado no âmbito da Unidade respectiva e na página da UFOP na "internet".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032013032100034
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6.2 As provas abrangerão as seguintes modalidades de avaliação e deverão ser em realizadas na
seguinte ordem, sendo que somente serão submetidos às Provas posteriores os candidatos aprovados nas
anteriores:
6.2.1 Conjunto de Provas de Conhecimentos compreenderá Prova Escrita, Prova Didática. Prova
Prática, quando houver, e Projeto de Pesquisa ou Extensão, quando houver, exigidas em cada área
conforme item 2.4 deste Edital, sendo todos de caráter eliminatório.
6.2.2 Exame dos Títulos e Currículo, de caráter classificatório.
6.3 A PROVA ESCRITA será realizada obedecendo-se aos seguintes procedimentos:
6.3.1 antes de iniciar a prova, o candidato deverá entregar a Comissão Examinadora uma cópia
do documento de identidade, que será conferido e juntado ao processo administrativo referente ao
concurso, além da documentação exigida no subitem 6.8.1.
6.3.2 da relação de pontos elaborada pela Comissão Examinadora e apresentada aos candidatos
quando da sessão de abertura do concurso, elaborada a partir do programa constante do Edital, será
sorteado um ponto único para todos os candidatos;
6.3.3 o seu início deverá ocorrer em um prazo não superior a quinze minutos após o sorteio do
ponto;
6.3.4 a sua duração será de cinco horas, sendo que durante a primeira hora após o início será
permitida a consulta a material bibliográfico impresso de domínio público e a anotação em papel
previamente distribuído e rubricado pela Comissão Examinadora.
6.3.5 as anotações, efetuadas durante o período de consulta, poderão ser utilizadas no decorrer
da prova, e deverão ser anexadas ao texto final.
6.3.6 a prova será realizada de forma manuscrita e à tinta;
6.3.7 as provas entregues pelos candidatos dentro do prazo estabelecido no item 6.3.4, exceto
quando a leitura da prova for efetivada logo após o seu término, serão colocadas em envelopes
individuais, lacrados e rubricados por todos os membros da Comissão Examinadora, permanecendo
guardados sob a responsabilidade do Presidente da Comissão;
6.3.8 o candidato fará a leitura de sua prova escrita em ato público fiscalizado pelo candidato
imediato na ordem de inscrição, cabendo ao primeiro fiscalizar o último.
6.3.9 após a leitura da Prova Escrita, cada examinador atribuirá a sua nota ao respectivo
candidato, na escala de zero a dez, conforme barema apresentado no ANEXO III da Resolução CUNI nº.
1.160, datando, assinando e entregando-o ao presidente da Comissão, que providenciará a apuração e
divulgação das notas entre os candidatos, convocando os aprovados para a etapa posterior.
6.4 A PROVA DIDÁTICA será pública, gravada e com duração mínima de quarenta e cinco e
máxima de cinquenta e cinco minutos, obedecendo-se aos seguintes procedimentos:
6.4.1 A não observância do tempo previsto no caput deste item terá efeito meramente classificatório.
6.4.2 Da relação de pontos elaborada pela Comissão Examinadora e apresentada aos candidatos
quando da sessão de abertura do concurso, será sorteado um ponto único para todos os candidatos vinte
e quatro horas antes do início da primeira apresentação, devendo todos os candidatos estar presentes no
momento do sorteio.
6.4.3 No decorrer do período mínimo de vinte e quatro horas entre o sorteio do ponto e o início
da Prova Didática, não se realizará nenhum ato ou Prova do Concurso que envolva a presença dos
candidatos.
6.4.4 Os candidatos somente poderão acompanhar as apresentações posteriores à dele.
6.4.5 A ordem de apresentação dos candidatos será definida por sorteio, realizado ao final de
cada apresentação.
6.4.6 O horário de início e de término da Prova Didática de cada candidato deverá ser
consignado em ata.
6.4.7 Todos os sorteios deverão ser realizados de forma pública.
6.4.8 Os candidatos deverão apresentar o Plano de Aula da Prova Didática, imediatamente após
a sua realização, nos casos determinados na tabela do item 2.4 deste Edital.
6.4.9 após a realização da Prova Didática, cada examinador atribuirá a sua nota ao respectivo
candidato, na escala de zero a dez, conforme barema apresentado no ANEXO IV da Resolução CUNI
nº. 1.160, datando, assinando e entregando-o ao presidente da Comissão, que providenciará a apuração
e divulgação das notas entre os candidatos, convocando os aprovados para a etapa posterior, se houver,
conforme item 2.4 do presente Edital.
6.5 PROVA PRÁTICA PARA A ÁREA DE MÚSICA : Canto: terão natureza, forma e duração,
conforme determinações dispostas a seguir:
6.5.1 A ordem de realização das provas práticas será definida por sorteio, realizado ao final de
cada prova:
6.5.2 A prova, com duração de 45 minutos, será dividida em duas partes: recital de 25 minutos
realizado contemplando:
Uma peça de autor europeu do século XVIII cantada em italiano;
Uma peça de autor europeu do século XIX cantada em francês ou alemão;
Uma peça de livre escolha do candidato cantada em espanhol;
Uma peça brasileira do século XX de livre escolha do candidato.
6.5.3 Explanação de 20 minutos realizada sobre uma peça do repertório escolhido de autor
brasileiro, quando deverão ser abordados aspectos gerais da obra, (estilísticos, formais, estéticos, didáticos, etc.)
NB: A contratação de pianista correpetidor ou de outros instrumentistas, quando for o caso, é
de responsabilidade dos candidatos. Os interessados em realizar ensaios no local onde as provas serão
realizadas, deverão agendá-los telefonando para 31-3559 1408.
6.5.4 Após a realização da Prova Prática, cada examinador atribuirá a sua nota ao respectivo
candidato, na escala de zero a dez, datando, assinando e entregando-o ao presidente da Comissão, que
providenciará a apuração e divulgação das notas entre os candidatos, convocando os aprovados para a
etapa posterior, se houver, conforme item 2.4 do presente Edital.
6.6- PROVA PRÁTICA PARA A ÁREA DE Paleontologia Estratigráfica terão natureza, forma
e duração, conforme determinações dispostas a seguir:
6.6.1 Constará do reconhecimento dos principais grupos de macrofósseis e microfósseis, consoante o programa em anexo, além da redação de relatório escrito sobre o trabalho realizado.
6.6.1.1 A realização da prova prática será simultânea para todos os candidatos. A Comissão
Examinadora estabelecerá a duração da prova de modo a possibilitar a realização do trabalho e confecção do relatório.
6.6.1.2 A Prova Prática constará do reconhecimento e descrição de espécimes selecionadas para
tal fim dos principais grupos de macro e/ou microfósseis constantes do programa em anexo
6.6.1.3 Findo o prazo de realização da prova os candidatos realizarão a leitura dos relatórios
confeccionados.
6.6.1.4 Os candidatos só poderão assistir as leituras posteriores à sua.
6.6.1.5 Após a apresentação da Prova Prática, cada examinador atribuirá a sua nota ao respectivo candidato, na escala de zero a dez, datando, assinando e entregando-o ao presidente da Comissão, que providenciará a apuração e divulgação das notas entre os candidatos, convocando os
aprovados para a etapa posterior, se houver, conforme item 2.4 do presente Edital.
6.7 A apresentação do PROJETO DE PESQUISA E/OU EXTENSÃO será de forma escrita e
oral, nos casos de contratação para o regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, quando houver
exigência da área conforme item 2.4 deste Edital, obedecendo ao seguinte:
6.7.1 A ordem de apresentação dos candidatos será definida por sorteio, realizado ao final de
cada apresentação.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

