UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO
UNIVERSITÁRIO E ANALISTA UNIVERSITÁRIO
2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2018
O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, Professor Antônio Alvimar Souza,
através da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, no uso das atribuições regimentais e da
legislação vigente, torna públicas as seguintes retificações do Edital do Concurso Público 1/2018:
1. Exclui do Concurso (Edital e Anexos de I a VI) o cargo de código 45, Técnico Universitário / Assistência
Técnica em Museologia.
2. A oferta de vagas no cargo de código 42, Técnico Universitário / Assistência Técnica em Administração
fica alterada para: 5 vagas gerais, 1 vaga reservada e 6 vagas totais.
3. No Edital, ficam excluídos os subitens 7.1.6, 8.5.3 e 8.5.3.1.
4. O subitem 3.3.4 passa a ter a seguinte redação: O não cumprimento dos procedimentos previstos no
subitem 3.3.3 implicará na perda do direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com
deficiência, restando ao candidato a disputa das vagas de ampla concorrência, desde que haja
compatibilidade com as atividades do cargo (ver subitem 3.3.6 e item XI deste Edital).
5. O subitem 3.3.5 passa a ter a seguinte redação: O subitem 7.1.5, deste Edital, dispõe sobre o resultado
da inscrição na reserva de vagas (lista de candidatos inscritos).
6. Inclui, no Edital, o subitem 11.1.4.1: A pessoa com deficiência deverá entregar Laudo Médico (original ou
cópia autenticada em cartório) emitido há, no máximo, 6 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, constando o n.º do CID (Classificação Internacional de Doença) e a provável causa da
deficiência
7. Fica alterado o Anexo VI do Edital, estabelecendo novo cronograma para o Concurso Público.
Eventos
Datas
Resposta às contestações feitas ao Edital
9/10/2018
Contestações a normas do Edital
29 e 30/10/2018
Pré-Inscrições (Pedido de isenção do pagamento da inscrição)
20 a 24/5/2019
Inscrições com pagamento
20/5 a 19/6/2019
Pedido de Tratamento Especial
Até 19/6/2019
Inscrição na reserva de vagas para pessoas com deficiência
Até 19/6/2019
Resultado do Pedido de Isenção
19/6/2019
Recursos contra o indeferimento do pedido de isenção
20 e 21/6/2019
Resultado do Pedido de Tratamento Especial
28/6/2019
Resultado da inscrição na reserva de vagas para pessoas com deficiência (lista
28/6/2019
de candidatos inscritos)
Recursos contra o indeferimento do Pedido de Tratamento Especial
1º e 2/7/2019
Resposta aos recursos interpostos contra o indeferimento do Pedido de
10/7/2019
Tratamento Especial e Resultado do Pedido, após recursos
Resposta aos recursos interpostos contra o indeferimento do Pedido isenção e
10/7/2019
Resultado do Pedido isenção, após recursos
Pagamento da inscrição em caso de indeferimento do pedido de isenção
Até 12/7/2019
Lista de Inscrições Confirmadas
19/7/2019
Recursos referentes à não confirmação da inscrição
22 e 23/7/2019
Resposta aos recursos interpostos contra a não confirmação da inscrição
29/7/2019
Lista de Inscrições Confirmadas, após recursos
2/8/2019
Cartão de Inscrição com o Local de Provas
7/10/2019
Aplicação das Provas de Múltipla Escolha
20/10/2019
Recursos contra questões das Provas de Múltipla Escolha
21 e 22/10/2019
Resposta aos recursos contra questões das Provas de Múltipla Escolha
14/11/2019
Resultado final, com classificação dos candidatos
14/11/2019
8. Ficam as datas e prazos estabelecidos no Edital 1/2018, atualizados conforme o Cronograma
supracitado.
9. As atualizações do Edital e dos Anexos estão divulgadas no sítio eletrônico www.ceps.unimontes.br,
para conhecimento de todos.
Montes Claros, 7 de março de 2019.
Professor Antônio Alvimar Souza
Reitor

