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RETIFICAÇÕES 

 

Retifica-se o Edital n. 16/2015, publicado no DOU de 31/03/2015, seção 3, páginas 66 a 69, 

conforme segue: 

Onde se lê: 

2. DO CARGO 

2.1. A especificação do cargo, os pré-requisitos, o número de vagas, o nível de classificação, 

carga horária semanal e o vencimento básico são discriminados a seguir: 

CARGO 
PRÉ-REQUISITOS 

PARA POSSE 

NÚMERO 

DE 

VAGA(S)* 

NÍVEL DE 

CLASSIFICAÇÃO 

INICIAL 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

BÁSICO 

Médico/Área: 

Medicina de 

Família e 

Comunidade  

- Graduação em Medicina 

- Especialidade em Medicina de 

Família e Comunidade (Residência 

Médica ou Título de Especialista 

emitido pela Associação Médica 

Brasileira) 

- Registro no CRM da Especialidade 

02 E-I01 20 R$ 3.666,54 

* em razão do quantitativo de vagas existentes não há percentual para reserva de vaga para portadores de 

deficiência e/ou negros, o que ficará condicionado ao surgimento de novas vagas conforme estabelecido no 

item 6 deste Edital. 

[...] 

2.3. O vencimento básico poderá ser acrescido do auxílio alimentação no valor de R$ 373,00 

(trezentos e setenta e três reais) e do incentivo à qualificação, caso o servidor possua escolaridade 

superior à exigida para o ingresso, nos percentuais que se seguem: 

Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o 

exercício do cargo (curso reconhecido pelo MEC 

Percentuais de incentivo aplicado sobre o vencimento 

básico 

Área de conhecimento com 

relação direta 

Área de conhecimento com 

relação indireta 

Especialização, superior ou igual a 360h 27% 20% 

Mestrado ou título de educação formal de maior grau 52% 35% 

Doutorado  75% 50% 

 [...] 

3. CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

Datas/períodos  Eventos  

01 a 26/04 Período de inscrição  

01 a 10/04 Período de inscrição – com isenção de taxa 

17/04 Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 

24/04 

Data limite para recebimento na PRÓRH do formulário e laudo médico para 

candidato que se declarar portador de deficiência e/ou solicitação de atendimento 

especial 

24/04 
Data limite para recebimento na PRÓRH do formulário para candidato que se 

declarar preto ou pardo 

27/04 Data limite para pagamento da taxa de inscrição 

05/05 Divulgação do local de realização da prova objetiva 

10/05 Data de aplicação da prova objetiva 
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10/05 após às 

18h 

Publicação do gabarito da prova objetiva 

11 e 12/05 Prazo para recurso referente gabarito e/ou questão da prova escrita 

15/05 após às 

18h 

Publicação do gabarito da prova escrita pós-recurso 

20/05 Divulgação do resultado da prova escrita 

21 e 22/05 Prazo para recurso referente resultado prova escrita 

27/05 Divulgação do resultado do recurso contra resultado da prova escrita 

27/05 Convocação para prova prática e prova de títulos 

31/05 Aplicação da prova prática e recolhimento dos títulos 

02/06 Divulgação do resultado da prova prática e prova de títulos 

03/06 Prazo para recurso referente resultado prova prática e/ou títulos 

09/06 Divulgação do resultado recurso contra prova prática e/ou títulos 

09/06 Divulgação do resultado final 

10/06 Prazo para recurso contra resultado final 

15/06 Divulgação resultado final pós-recurso 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico: 

(www.uftm.edu.br, menu “CONCURSOS”, opção “CONCURSO PÚBLICO PARA 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO”), das 08 horas do dia 01/04/2015 às 22 horas do dia 

26/04/2015, observado o horário oficial de Brasília. 

[...] 

10. DA CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 

10.1. A relação de candidatos aprovados no certame será limitada na proporção estabelecida 

abaixo, considerando-se a classificação na primeira etapa do concurso (prova escrita): 

CARGO NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS APROVADOS 

Médico/Área: Medicina de Família e Comunidade 09 

Leia-se: 

2. DO CARGO 

2.1. A especificação do cargo, os pré-requisitos, o número de vagas, o nível de classificação, 

carga horária semanal e o vencimento básico são discriminados a seguir: 

CARGO 
PRÉ-REQUISITOS 

PARA POSSE 

NÍVEL DE 

CLASSIFICAÇÃO 

INICIAL 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

BÁSICO 

Médico/Área: 

Medicina de 

Família e 

Comunidade  

- Graduação em Medicina 

- Especialidade em Medicina de Família e 

Comunidade (Residência Médica ou Título de 

Especialista emitido pela Associação Médica 

Brasileira) 

- Registro no CRM da Especialidade 

E-I01 20 R$ 3.666,54 

RESERVA DE VAGAS 
NÚMERO DE 

VAGA(S)* 

Nº MÁXIMO DE 

CANDIDATOS 

PERMITIDO PARA 

APROVAÇÃO 

Ampla Concorrência 2 9 

Vagas reservadas para negros conforme item 

6.2 do Edital 
1 5 

http://www.uftm.edu.br/
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TOTAL 3 14 

* em razão do quantitativo de vagas existentes não há percentual para reserva de vaga para portadores de 

deficiência, o que ficará condicionado ao surgimento de novas vagas conforme estabelecido no item 6 deste 

Edital. 

[...] 

2.3. O vencimento básico poderá ser acrescido do auxílio alimentação no valor de R$ 373,00 

(trezentos e setenta e três reais) e do incentivo à qualificação, caso o servidor possua escolaridade 

superior à exigida para o ingresso, nos percentuais que se seguem: 

Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o 

exercício do cargo (curso reconhecido pelo MEC 

Percentuais de incentivo aplicado sobre o vencimento 

básico 

Área de conhecimento com 

relação direta 

Área de conhecimento com 

relação indireta 

Especialização, superior ou igual a 360h 30% 20% 

Mestrado ou título de educação formal de maior grau 52% 35% 

Doutorado  75% 50% 

 [...] 

3. CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

Datas/períodos   Eventos 

01/04 a 07/06 Período de inscrição  

01/04 a 22/05 Período de inscrição – com isenção de taxa 

29/05 Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 

29/05 

Data limite para recebimento na PRÓRH do formulário e laudo médico 

para candidato que se declarar portador de deficiência e/ou solicitação de 

atendimento especial 

29/05 
Data limite para recebimento na PRÓRH do formulário para candidato 

que se declarar preto ou pardo 

08/06 Data limite para pagamento da taxa de inscrição 

16/06 Divulgação do local de realização da prova escrita 

21/06 Data de aplicação da prova escrita 

21/06 após às 18h Publicação do gabarito da prova escrita 

22 e 23/06 Prazo para recurso referente gabarito e/ou questão da prova escrita 

01/07 após às 18h Publicação do gabarito da prova escrita pós-recurso 

02/07 Divulgação do resultado da prova escrita 

03/07 Prazo para recurso referente resultado prova escrita 

08/07 Divulgação do resultado do recurso contra resultado da prova escrita 

08/07 Convocação para prova prática e prova de títulos 

12/07 Aplicação da prova prática e recolhimento dos títulos 

13/07 Divulgação do resultado da prova prática e prova de títulos 

14/07 Prazo para recurso referente resultado prova prática e/ou títulos 

24/07 Divulgação do resultado recurso contra prova prática e/ou títulos 

24/07 Divulgação do resultado final 

27/07 Prazo para recurso contra resultado final 

30/07 Divulgação resultado final pós-recurso 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico: 

(www.uftm.edu.br, menu “CONCURSOS”, opção “CONCURSO PÚBLICO PARA 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO”), das 08 horas do dia 01/04/2015 às 22 horas do dia 

07/06/2015, observado o horário oficial de Brasília. 

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

10. DA CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 

10.1. A relação de candidatos aprovados no certame será limitada na proporção estabelecida 

abaixo, considerando-se a classificação na primeira etapa do concurso (prova escrita): 

CARGO NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS APROVADOS 

Médico/Área: Medicina de Família e Comunidade 14 

 

 
 

PROFª. DRª. ANA LÚCIA DE ASSIS SIMÕES 

Reitora da UFTM 

 

Publique-se 


