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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE 12 DE JANEIRO DE 2017 

 

O Pró – Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas 

atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada, RETIFICA o Edital nº 

091/2016, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União, página 55, seção 3 em 12/01/2017, e 

publicado integralmente no sítio de internet oficial desta Universidade www.editais.ufu.br, da seguinte 

forma: 

 

I) No item 6: DAS NOTAS E CLASSIFICAÇÃO GERAL 
Onde se lê: 

“6.2 - A nota da prova escrita será obtida pela média aritmética da pontuação atribuída pelos 

examinadores. 

6.4 - A classificação geral dos candidatos far-se-á pela soma das notas obtidas na prova escrita e na 

análise de títulos, observado o disposto no anexo II do Decreto nº. 6.944/2009. 

6.5 - Será considerado desclassificado do processo seletivo simplificado o candidato que: 

a) obtiver pontuação inferior a 70 pontos na prova escrita.” 

 

Leia-se: 
“6.2 - A nota de cada prova será obtida pela média aritmética da pontuação atribuída pelos 

examinadores. 

6.4 - A classificação geral dos candidatos far-se-á pela soma das notas obtidas na prova escrita, na 

prova didática e na análise de títulos, observado o disposto no anexo II do Decreto nº. 6.944/2009. 

6.5 - Será considerado desclassificado do processo seletivo simplificado o candidato que: 

a) obtiver pontuação inferior a 70 pontos na prova escrita ou;  

b) obtiver pontuação inferior a 70 pontos na prova didática.” 

 

II) No item 8: DAS VISTAS DE PROVAS E DOS RECURSOS 
Onde se lê: 

“8.2 - Os resultados serão publicados ao final de cada uma das fases: 

b) A DIRPS divulgará o resultado final do certame, contemplando a prova escrita e análise de 

títulos, informando (...).” 

 

Leia-se: 

“8.2 - Os resultados serão publicados ao final de cada uma das fases: 

b) A DIRPS divulgará o resultado final do certame, contemplando a prova escrita, a prova 

didática e análise de títulos, informando (...).” 
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