
Coordenadoria do Centro de Seleção

EDITAL DE RETIFICAÇÃO CCS N.º 01, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.
Re fica o Edital de Abertura CCS n.º 85/2021 – CPTA 2021/UFGD

A  COORDENADORA  DO  CENTRO  DE  SELEÇÃO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  GRANDE

DOURADOS em  exercício,  no  uso  das  atribuições  legais  conferidas  pela  Portaria  UFGD  n.º

403/2021  e  pela  Portaria  UFGD  n.º  722/2016  e  considerando  o  Edital  de  Abertura  CCS  n.º

85/2021, RESOLVE:

I – RETIFICAR os seguintes itens do Edital de Abertura n.º 85/2021:

Onde constou:

3.1.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente no período entre 08 (oito) horas do dia 10

de novembro de 2021 até 23h59min do dia 03 de janeiro de 2022 (horário oficial de Mato Grosso

do Sul) apenas pela internet no endereço eletrônico h ps://concurso.fapec.org, onde estarão

disponibilizados, para preenchimento e impressão, o formulário de inscrição, o boleto bancário e

o Edital do Concurso, contendo toda a regulamentação deste certame.

[...]

Passe a constar:

3.1.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente no período entre 08 horas do dia 10 de

novembro de 2021 até 23 horas 59 minutos do dia 31 de janeiro de 2022 (horário oficial de Mato

Grosso do Sul) apenas pela internet  no endereço eletrônico h ps://concurso.fapec.org,  onde

estarão disponibilizados, para preenchimento e impressão, o formulário de inscrição, o boleto

bancário e o Edital do Concurso, contendo toda a regulamentação deste certame.

[...]

Onde constou:

3.6.14.1. Serão eliminados do concurso público os candidatos cujas autodeclarações não forem

confirmadas em procedimento de heteroiden ficação, ainda que tenham ob do nota suficiente

para aprovação na ampla concorrência, independentemente de alegação de boa-fé, conforme

art. 11 da Portaria Norma va SGP/MPDG n.º 4, de 06/04/2018.

[…]

Passe a constar:
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3.6.14.1.  O  candidato  cuja  autodeclaração  não  for  confirmada  em  procedimento  de

heteroiden ficação concorrerá às vagas des nadas à ampla concorrência, conforme art. 11 da

Portaria SGP/SEDGG/ME n.º 14.635, de 14 de dezembro de 2021.

3.6.14.2. Não concorrerá às vagas des nadas à ampla concorrência e será eliminado do concurso

público (conforme §1º do art.  11 da Portaria Norma va SGP/MPDG n.º 4,  de 06/04/2018) o

candidato que apresentar autodeclaração falsa constatada em procedimento administra vo da

comissão de heteroiden ficação nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei n.º 12.990, de

2014.

[…]

Onde constou:

5.1. A Prova Obje va, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada para todos os cargos

em 23 de janeiro de 2022 (...).

Passe a constar:

5.1. A Prova Obje va, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada para todos os cargos

em 20 de fevereiro de 2022 (...).

[...]

II – RETIFICAR o ANEXO VI – CRONOGRAMA - do Edital de Abertura n.º 85/2021, conforme segue:

Onde constou:

DATA ATIVIDADE
[...]

10/11/2021 a
03/01/2022

Período de Inscrições.

[...]
04/01/2022 Prazo final para o pagamento da taxa de inscrição.

06/01 Divulgação preliminar das inscrições deferidas/indeferidas.

06 e 07/01
Período  de  Recurso  da  Divulgação  preliminar  das  inscrições
deferidas/indeferidas.

06/01
Divulgação  do  resultado  preliminar  da  análise  da  inscrição  na  condição  de
Pessoa com Deficiência.

06/01
Divulgação  do  resultado  provisório  dos  candidatos  inscritos  como
autodeclarados como negros

06 e 07/01 Período de recurso do resultado preliminar da análise da inscrição na condição
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de Pessoa com Deficiência.

17/01
Homologação  das  inscrições  deferidas  e  indeferidas  após  recurso  (ampla
concorrência, PcD e negros).

17/01 Divulgação do Ensalamento e Convocação para a realização das provas.
17/01 Divulgação da Comissão de Heteroiden ficação.
23/01 Realização das Provas Obje vas.
25/01 Divulgação do Gabarito Preliminar.

25 e 26/01 Período de Recurso do Gabarito Preliminar.
14/02 Divulgação do Gabarito Defini vo.

14/02
Convocação  de  candidatos  inscrito  como  negros  para  par cipar  de
procedimento de heteroiden ficação.

06/03 Procedimento de heteroiden ficação para os candidatos inscritos como negros.

08/03
Divulgação  do  resultado  preliminar  do  Procedimento  de  heteroiden ficação
para os candidatos inscritos como negros.

08 e 09/03
Período  de  recurso  do  resultado  preliminar  do  Procedimento  de
heteroiden ficação para os candidatos inscritos como negros.

14/03
Divulgação  do  resultado  defini vo  dos  candidatos  inscritos  deferidos  como
negros.

17/03 Divulgação do Resultado Final.
17/03 Homologação do Resultado Final.

Passe a constar:

DATA ATIVIDADE

[...]

10/11/2021 a
31/01/2022

Período de Inscrições.

[...]
1º/02/2022 Prazo final para o pagamento da taxa de inscrição.
07/02/2022 Divulgação preliminar das inscrições deferidas/indeferidas.

07 e 08/02/2022
Período  de  Recurso  da  Divulgação  preliminar  das  inscrições
deferidas/indeferidas.

07/02/2022
Divulgação  do resultado  preliminar  da  análise  da  inscrição  na  condição  de
Pessoa com Deficiência.

07/02/2022
Divulgação  do  resultado  provisório  dos  candidatos  inscritos  como
autodeclarados como negros

07 e 08/02/2022
Período de recurso do resultado preliminar da análise da inscrição na condição
de Pessoa com Deficiência.

14/02/2022
Homologação  das  inscrições  deferidas  e  indeferidas  após  recurso  (ampla
concorrência, PcD e negros).
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14/02/2022 Divulgação do Ensalamento e Convocação para a realização das provas.
14/02/2022 Divulgação da Comissão de Heteroiden ficação.
20/02/2022 Realização das Provas Obje vas.
23/02/2022 Divulgação do Gabarito Preliminar.

23 e 24/02/2022 Período de Recurso do Gabarito Preliminar.
08/03/2022 Divulgação do Gabarito Defini vo.

08/03/2022
Convocação  de  candidatos  inscrito  como  negros  para  par cipar  de
procedimento de heteroiden ficação.

20/03/2022
Procedimento  de  heteroiden ficação  para  os  candidatos  inscritos  como
negros.

23/03/2022
Divulgação do resultado preliminar  do Procedimento de heteroiden ficação
para os candidatos inscritos como negros.

23 e 24/03/2022
Período  de  recurso  do  resultado  preliminar  do  Procedimento  de
heteroiden ficação para os candidatos inscritos como negros.

28/03/2022
Divulgação  do resultado  defini vo  dos  candidatos  inscritos  deferidos  como
negros.

28/03/2022 Divulgação do Resultado Final.
29 e 30/03/2022 Período de recurso quanto ao Resultado Final.

05/04/2022 Homologação do Resultado Final.

III – INFORMAR que as demais disposições do Edital de Abertura permanecem inalteradas.

Raquel de Fá ma Cavalheiro Caldas

Coordenadora do Centro de Seleção (em exercício)
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