
CONCURSO  PÚBLICO  DE  PROVAS  E  TÍTULOS  PARA  PROFESSOR  ADJUNTO  DE  DIREITO
PROCESSUAL  CIVIL.  EDITAL  50/2020  DE  29/01/2020  (D.O.U.  03/02/2020),  EDITAL  DE
RETIFICAÇÃO 138/2020 DE 02/03/2020 (D.O.U. 05/03/2020) E EDITAL DE RETOMADA 1443/2021 DE
20/09/2021 (D.O.U. 22/09/2021).

CRONOGRAMA FINAL DO CONCURSO – PROVAS (DIDÁTICA/TÍTULOS) E
RESULTADO FINAL

05/01/2021
(Quarta-
feira)

 
 Resultado da Prova Escrita – 11h (sem identificação)

Local: Sítio eletrônico do concurso www.direito.ufmg.br

 Sessão de identificação – Abertura dos envelopes lacrados para identificação dos 
candidatos aprovados na prova escrita - 14h

          Local: A sessão será presencial na sala da Congregação com a participação de 
pelo menos um membro da Comissão Examinadora. 

          Os  demais  Componentes  da  Comissão  Examinadora  participarão  on-line:
Plataforma Zoom
  
(A presença dos Candidatos na sessão de identificação é facultativa)

 Divulgação final da listagem identificada dos candidatos aprovados – 16h

Local: Sítio eletrônico do concurso www.direito.ufmg.br

06/01/2022 
(Quinta-feira)

 Prazo final para apresentação dos documentos comprobatórios do “curriculum vitae” 
pelos candidatos classificados na Prova Escrita (itens 2.6 e 2.6.1 - Edital Complementar 
1443/2021) – até 16h

12/01/2022 
(Quarta-feira)

 Sessão de sorteio do ponto e ordem de apresentação dos candidatos para prova 
didática – 8h30 

          Local: A sessão será on-line pela plataforma Zoom ou Teams. O link de acesso será
enviado por e-mail aos candidatos e membros da Comissão Examinadora. 

(A presença dos Candidatos na sessão de sorteio é obrigatória e sua identificação será 
feita por imagem e voz. A ausência ensejará, nos termos do Edital, a eliminação do 
candidato)

          Observação: recomenda-se que os candidatos ingressem na sala com antecedência
de 15 minutos.

13/01/2022 
(Quinta-feira)

 Prova Didática – 8h30

          Local: A prova didática será presencial na sala da Congregação.

(Nos termos do Edital, TODOS os Candidatos deverão comparecer, presencialmente, 
no horário de 8h30, independentemente da ordem de apresentação. A ausência)

         Local: Será facultada a participação dos membros da Comissão Examinadora por
videoconferência (on-line): Plataforma Zoom ou Teams

14/01/2022
(Sexta-feira)

 Reunião para realização da sessão interna da Comissão Examinadora para exame e 
julgamento dos títulos – 8h

http://www.direito.ufmg.br/
http://www.direito.ufmg.br/


14/01/2022
(Sexta-feira)

Sessão de Divulgação do Resultado Final do Concurso – 14h30

          Local: A sessão será presencial na sala da Congregação com a participação de
pelo menos um membro da Comissão Examinadora. 

          Os  demais  Componentes  da  Comissão  Examinadora  participarão  on-line:
Plataforma Zoom ou Teams

           Os candidatos poderão comparecer presencialmente à Sessão de Divulgação de
Resultados ou participar on-line. O link de acesso será enviado por e-mail aos candidatos e
membros da Comissão Examinadora.

Observação: 

  Questionário  de  Verificação  de  Sintomas  de  Covid-19:   https://www.ufmg.br/prorh/wp-
content/uploads/2021/06/Questionario-Covid.pdf

https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2021/06/Questionario-Covid.pdf
https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2021/06/Questionario-Covid.pdf

