
 
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO Nº 01/2021 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01 – DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

Onde se lê: 

 

2.3 As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.iuds.org.br, do dia 25 de outubro de 2021 

até o dia 10 de novembro de 2021 às 23h59min59seg. O valor da inscrição para os cargos de Nível Superior é de R$ 

7,40 (sete reais e quarenta centavos) e aos cargos de Fundamental Completo e Incompleto é de R$ 7,00 (sete reais).  

e) Imprimir o Boleto para pagamento do valor da inscrição, através de boleto de arrecadação, pagável 

exclusivamente nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, com vencimento para o dia 11 de 

novembro de 2021, primeiro dia útil subsequente após a data de encerramento do período de inscrição. Em 

caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias da Caixa Econômica Federal na 

localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente; 

f) Três dias após o pagamento do Boleto, que poderá ser efetuado até dia 11 de novembro de 2021, o 

candidato deverá acessar o site www.iuds.org.br e acessar a Área do candidato, para verificar a confirmação 

de pagamento da sua inscrição, caso seu pagamento esteja com status de “Aguardando Pagamento” e/ou 

“Indeferido” o candidato deverá entrar em contato imediatamente com o IUDS, através do e-mail 

contato@iuds.org.br; 

2.6 O pagamento do valor da inscrição (quitação do boleto bancário) deverá ser efetuado exclusivamente nas agências 

bancárias da Caixa Econômica Federal, até o dia 11 de novembro de 2021, dentro do horário de compensação bancária, 

com o boleto bancário impresso. 

2.8 O IUDS, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 11 de 

novembro de 2021. As solicitações de inscrições realizadas com pagamento após esta data não serão acatadas e serão 

indeferidas. 

 

 

Leia-se: 

 

2.3 As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.iuds.org.br, do dia 25 de outubro de 2021 

até o dia 21 de novembro de 2021 às 23h59min59seg. O valor da inscrição para os cargos de Nível Superior é de R$ 

7,40 (sete reais e quarenta centavos) e aos cargos de Fundamental Completo e Incompleto é de R$ 7,00 (sete reais).  

e) Imprimir o Boleto para pagamento do valor da inscrição, através de boleto de arrecadação, pagável 

exclusivamente nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, com vencimento para o dia 22 de 

novembro de 2021, primeiro dia útil subsequente após a data de encerramento do período de inscrição. Em 

caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias da Caixa Econômica Federal na 

localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente; 

f) Três dias após o pagamento do Boleto, que poderá ser efetuado até dia 22 de novembro de 2021, o 

candidato deverá acessar o site www.iuds.org.br e acessar a Área do candidato, para verificar a confirmação 

de pagamento da sua inscrição, caso seu pagamento esteja com status de “Aguardando Pagamento” e/ou 

“Indeferido” o candidato deverá entrar em contato imediatamente com o IUDS, através do e-mail 

contato@iuds.org.br; 

2.6 O pagamento do valor da inscrição (quitação do boleto bancário) deverá ser efetuado exclusivamente nas agências 

bancárias da Caixa Econômica Federal, até o dia 22 de novembro de 2021, dentro do horário de compensação bancária, 

com o boleto bancário impresso. 

http://www.iuds.org.br/
http://www.iuds.org.br/
http://www.iuds.org.br/
http://www.iuds.org.br/


 
2.8 O IUDS, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 22 de 

novembro de 2021. As solicitações de inscrições realizadas com pagamento após esta data não serão acatadas e serão 

indeferidas. 

 

 

Onde se Lê: 

 

2.13. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deverá solicitar a isenção através do 

endereço eletrônico www.iuds.org.br, indicando uma das condições abaixo:  

 

Leia-se:  

 

2.13. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deverá solicitar através do endereço 

eletrônico www.iuds.org.br, até o dia 10/11/2021, indicar uma das condições abaixo: 

 

2.13.4 Será publicado em 12/11/2021 a relação do deferimento e indeferimento da isenção. Os candidatos que tiveram 

o pedido indeferido poderão entrar com recurso nos dias 16 e 17/11/2021. 

 

 

Onde se Lê: 

 

3.1 Em 16 de novembro de 2021 serão disponibilizadas as listagens preliminares de inscritos. 

 

Leia-se:  

 

3.1 Em 26 de novembro de 2021 serão disponibilizadas as listagens preliminares de inscritos. 

 

Onde se Lê: 

 

3.3 É responsabilidade do candidato acompanhar e confirmar sua inscrição face a publicação da lista de deferimento de 

inscrição. Caso sua inscrição não tenha sido deferida ou processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo 

interpor pedido de deferimento (regularização) da inscrição nos dias 17 e 18 de novembro de 2021, através do IUDS 

no site www.iuds.org.br. 

 

Leia-se: 

 

3.3 É responsabilidade do candidato acompanhar e confirmar sua inscrição face a publicação da lista de deferimento de 

inscrição. Caso sua inscrição não tenha sido deferida ou processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo 

interpor pedido de deferimento (regularização) da inscrição nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, através do IUDS 

no site www.iuds.org.br. 

 

 

Onde se Lê: 

 

e) não interpor pedido de deferimento (regularização) da inscrição no prazo de 17/11/2021 a 18/11/2021 da 

divulgação da lista preliminar de inscritos. 

 

Leia-se: 

 

e) não interpor pedido de deferimento (regularização) da inscrição no prazo de 29/11/2021 a 30/11/2021 da 

divulgação da lista preliminar de inscritos. 

 

 

 

 

http://www.iuds.org.br/
http://www.iuds.org.br/
http://www.iuds.org.br/


 
 

Onde se Lê: 

 

6.4 O candidato deverá na ficha de inscrição, informar qual a cor se autodeclara, preto ou pardo, caso tenha interesse 

em participar às vagas reservadas. 

 

Leia-se: 

 

6.4 O candidato deverá preencher a ficha de inscrição e Anexo III constante deste edital qual cor se autodeclara, preto 

ou pardo, caso tenha interesse em participar às vagas reservadas. O anexo III deve ser enviado no ato da inscrição. 

 

 

Onde se Lê: 

 

6.13 A relação com os nomes dos candidatos que se autodeclararem negros será publicada no Diário Oficial do 

Município de Uberlândia e divulgada através da Internet nos endereços eletrônicos www.iuds.org.br e 

http://www.uberlandia.mg.gov.br, na data prevista de 16 de novembro de 2021. 

 

Leia-se:  

 

6.13 A relação com os nomes dos candidatos que se autodeclararem negros será publicada no Diário Oficial do 

Município de Uberlândia e divulgada através da Internet nos endereços eletrônicos www.iuds.org.br e 

http://www.uberlandia.mg.gov.br, na data prevista de 26 de novembro de 2021. 

 

 

Onde se Lê: 

 

8.25 A Prova Objetiva, para todos os cargos, tem data prevista para sua realização em 05 de dezembro de 2021. O 

Edital de Convocação com a confirmação das informações contendo o local e horário de abertura e fechamento dos 

portões para realização da Prova Objetiva será publicado no dia 30 de novembro de 2021, no site www.iuds.org.br e 

http://www.uberlandia.mg.gov.br. O Edital de Convocação para as Provas Objetivas será o único documento oficial 

com a informação de horário de abertura e fechamento dos portões. 

 

Leia-se: 

 

8.25 A Prova Objetiva, para todos os cargos, tem data prevista para sua realização em 12 de dezembro de 2021. O 

Edital de Convocação com a confirmação das informações contendo o local e horário de abertura e fechamento dos 

portões para realização da Prova Objetiva será publicado no dia 08 de dezembro de 2021, no site www.iuds.org.br e 

http://www.uberlandia.mg.gov.br. O Edital de Convocação para as Provas Objetivas será o único documento oficial 

com a informação de horário de abertura e fechamento dos portões. 
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