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17.12. Quaisquer irregularidades (fraude, quebra de sigilo
etc.) cometida por servidores e alunos da UFMG, constatada antes,
durante ou após o concurso, será objeto de sindicância, processo
administrativo disciplinar ou policial, nos termos da legislação per-
tinente (normas do Regime Jurídico Único e demais normas com-
plementares em vigor na UFMG), estando o infrator sujeito às pe-
nalidades previstas na respectiva legislação.

17.13. A UFMG poderá autorizar o aproveitamento de can-
didatos aprovados e que não foram nomeados pela UFMG, no nú-

mero de vagas previsto neste Edital, na ordem de classificação, para
serem nomeados, no interesse de outras Instituições Federais de En-
sino.

17.14. A UFMG poderá nomear candidatos aprovados em
concursos públicos de outras Instituições Federais de Ensino, em
cargos e vagas previstos neste Edital, desde que não tenha havido
candidato aprovado, ou não tenha havido candidato aprovado em
número suficiente para preenchimento das vagas previstas.

17.15. Na hipótese do esgotamento da homologação de am-
pla concorrência, as demais homologações de reserva de vagas para
negros e para pessoas com deficiência serão utilizadas para nomeação
das vagas que surgirem até se esgotarem os listados, dentro do prazo
de validade.

17.16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da
UFMG.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

ANEXO I - CRONOGRAMA DO CONCURSO

DATA UFMG E V E N TO S
22/12/2017 Publicação do Edital e dos respectivos anexos

26 e 27/12/2017 Prazo para interposição de recursos contra o Edital e os anexos do concurso
09/01/2018 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital e os anexos do concurso
19/02/2018 Divulgação dos programas de Provas Objetivas e Práticas

Divulgação da descrição completa das Provas Práticas
19/02 a 12/03/2018 Período de inscrição via Internet

19 a 22/02/2018 Prazo para solicitação de isenção do pagamento de inscrição para candidatos inscritos no Ca-
dÚnico

27/02/2018 Divulgação do resultado dos pedidos de isenção do pagamento de inscrição
28/02 e 01/03/2018 Prazo para recurso contra o resultado da isenção do pagamento de inscrição

06/03/2018 Divulgação do resultado dos recursos aos pedidos de isenção do pagamento de inscrição
12/03/2018 Último dia para entrega ou postagem dos laudos médicos dos candidatos que desejam concorrer

como deficientes e/ou solicitaram tempo adicional para realização das provas - pessoas com de-
ficiência (Anexo III)
Último dia para entrega ou postagem do requerimento de condições especiais para realização das
provas (Anexo VII)

13/03/2018 Último dia para pagamento de inscrição
20/03/2018 Divulgação do resultado da concessão de tempo adicional ou condição especial para realização

das provas - pessoas com deficiência
21 e 22/03/2018 Prazo para recurso contra o resultado da concessão de condições especiais e tempo adicional

27/03/2018 Divulgação do resultado dos recursos à concessão de condições especiais para realização das
provas e tempo adicional

03/04/2018 Divulgação das Inscrições Homologadas
04 e 05/04/2018 Prazo para recurso contra as Inscrições Homologadas

09/04/2018 Solicitação de devolução do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que pagaram em
duplicidade para o mesmo cargo ou fora do prazo

10/04/2018 Divulgação das Inscrições Homologadas após análise de recursos
16/04/2018 Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição

Último dia para candidata lactante informar sobre necessidade de amamentação durante a rea-
lização da Prova Objetiva

22/04/2018 Realização da Prova Objetiva
23/04/2018 Publicação do gabarito preliminar da Prova Objetiva

24 e 25/04/2018 Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva
23/05/2018 Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva e respostas aos recursos às questões da Prova

Objetiva
Disponibilização da folha de respostas da Prova Objetiva e das notas de cada prova
Divulgação do Resultado Final - cargos com etapa única
Convocação para: Provas Práticas; Entrevista dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos que
solicitaram concorrer às vagas reservadas; Caracterização dos candidatos autodeclarados pessoas
com deficiência.

28/05 a 01/06/2018 Período de realização da entrevista dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos que solici-
taram concorrer às vagas reservadas
Período de realização da caracterização dos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência

08 a 10/06/2018 Período de Realização das Provas Práticas
19/06/2018 Divulgação do resultado da entrevista dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos que so-

licitaram concorrer às vagas reservadas
Divulgação do resultado da caracterização dos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência

Divulgação do resultado das Provas Práticas
20 e 21/06/2018 Prazo para recurso ao resultado da entrevista dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos que

solicitaram concorrer às vagas reservadas
Prazo para recurso ao resultado da caracterização dos candidatos autodeclarados pessoas com
deficiência

26/06/2018 Divulgação do resultado final da entrevista dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos
Divulgação do resultado final da entrevista dos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência

28/06/2018 Divulgação do Resultado Final - cargos com prova prática
29/06/2018 Homologação do Resultado Final - Diário Oficial de União

ANEXO II

CARGOS DISPONÍVEIS, DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS DE
QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO E A DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

INERENTES AOS CARGOS
Distribuição das vagas

C a rg o Classe Ampla Concorrência Reserva a
Negros

Reserva Pessoas
com Deficiência

1 Analista de Tecnologia da Informação -
Requisitos e Processos

E 5 2 1

2 Arquiteto e Urbanista E 1 - -
3 Assistente Social E 2 - -
4 Bibliotecário-documentalista E 2 - -
5 Enfermeiro E 1 - -
6 Jornalista E 2 - -
7 Nutricionista E 1 - -
8 Pedagogo-área E 2 - -
9 Psicólogo E 1 - -
10 Químico E 1 - -
11 Terapeuta Ocupacional E 1 - -
12 Técnico de Laboratório - Mineração D 1 - -
13 Técnico em Agropecuária D 2 - -
14 Técnico em Anatomia e Necropsia D 1 - -
15 Técnico em Arquivo D 1 - -
16 Técnico em Artes Gráficas D 2 1 -
17 Técnico em Audiovisual D 2 - -
18 Técnico em Eletromecânica D 1 - -
19 Técnico em Eletricidade D 1 - -
20 Técnico em Mecânica D 1 - -
21 Técnico em Telefonia D 1 - -
22 Auxiliar em Administração C 12 3 2
23 Contramestre-Ofício C 1 - -
24 Sonoplasta C 1 - -
25 Operador de Máquinas Agrícolas C 1 - -

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / RE-
QUISITOS E PROCESSOS, Nível de Classificação E, Nível de Ca-
pacitação I, Padrão 01.

Requisito para investidura: Curso superior na área.
Carga horária semanal: 40 horas
Vencimento básico: R$ 4.180,66 (quatro mil cento e oitenta

reais e sessenta e seis centavos)
Descrição Sumária do Cargo: Desenvolver e implantar sis-

temas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades do
sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de de-
senvolvimento, especificando programas e codificando aplicativos;
administrar ambientes informatizados; prestar treinamento e suporte
técnico ao usuário; elaborar documentação técnica; estabelecer pa-
drões; coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes infor-
matizados; pesquisar tecnologias em informática. Assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

ARQUITETO E URBANISTA, Nível de Classificação E,
Nível de Capacitação I, Padrão 01.

Requisito para investidura: Curso superior em Arquitetura e
Urbanismo e registro no órgão competente.

Carga horária semanal: 40 horas
Vencimento básico: R$ 4.180,66 (quatro mil cento e oitenta

reais e sessenta e seis centavos)
Descrição Sumária do Cargo: Elaborar planos e projetos as-

sociados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais,
acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informa-
ções; fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos de
viabilidade financeiros, econômicos, ambientais; prestar serviços de
consultoria e assessoramento, bem como assessorar no estabeleci-
mento de políticas de gestão. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

ASSISTENTE SOCIAL, Nível de Classificação E, Nível de
Capacitação I, Padrão 01.

Requisito para investidura: curso superior em Serviço Social
e registro no conselho competente.

Carga horária semanal: 40 horas
Vencimento básico: R$ 4.180,66 (quatro mil cento e oitenta

reais e sessenta e seis centavos)
Descrição Sumária do Cargo: Prestar serviços sociais orien-

tando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e
programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, pro-

gramas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional
(seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desem-
penhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros dis-
poníveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA, Nível de Classi-
ficação E, Nível de Capacitação I, Padrão 01.

Requisito para investidura: Curso superior em Biblioteco-
nomia e registro no órgão competente.

Carga horária semanal: 40 horas
Vencimento básico: R$ 4.180,66 (quatro mil cento e oitenta

reais e sessenta e seis centavos)
Descrição Sumária do Cargo: Disponibilizar informação; ge-

renciar unidades, como bibliotecas, centros de documentação, centros
de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação;
tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar
informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do co-
nhecimento; desenvolver estudos e pesquisas; promover difusão cul-
tural; desenvolver ações educativas. Assessorar nas atividades de en-
sino, pesquisa e extensão.

ENFERMEIRO / ÁREA, Nível de Classificação E, Nível de
Capacitação I, Padrão 01.

Requisito para investidura: Curso superior em Enfermagem e
registro no órgão competente.

Carga horária semanal: 40 horas
Vencimento básico: R$ 4.180,66 (quatro mil cento e oitenta

reais e sessenta e seis centavos)
Descrição Sumária do Cargo: Prestar assistência ao paciente

e/ou usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios, navios, postos de
saúde e em domicílio, realizar consultas e procedimentos de maior
complexidade e prescrevendo ações; implementar ações para a pro-
moção da saúde junto à comunidade. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

JORNALISTA, Nível de Classificação E, Nível de Capa-
citação I, Padrão 01.

Requisito básico para investidura: Curso Superior em Jor-
nalismo ou Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo e
registro na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.

Regime de trabalho: 25 horas semanais.
Vencimento básico: R$ 4.180,66 (quatro mil cento e oitenta

reais e sessenta e seis centavos)

Descrição Sumária do Cargo: Recolher, redigir, registrar atra-
vés de imagens e de sons, interpretar e organizar informações e
notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os
acontecimentos, fazer seleção, revisão e preparo definitivo das ma-
térias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão,
rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de
comunicação com o público. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

NUTRICIONISTA, Nível de Classificação E, Nível de Ca-
pacitação I, Padrão 01.

Requisito para investidura no cargo: Curso superior Nutri-
cionista e registro no órgão competente.

Carga horária semanal: 40 horas
Vencimento básico: R$ 4.180,66 (quatro mil cento e oitenta

reais e sessenta e seis centavos)
Descrição Sumária do Cargo: Prestar assistência nutricional a

indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); organizar, administrar
e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle hi-
giênicosanitário; participar de programas de educação nutricional; mi-
nistrar cursos. Atuar em conformidade ao Manual de Boas Práticas.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

PEDAGOGO / ÁREA, Nível de Classificação E, Nível de
Capacitação I, Padrão 01.

Requisito para investidura no cargo: Curso superior Peda-
gogia.

Carga horária semanal: 40 horas
Vencimento básico: R$ 4.180,66 (quatro mil cento e oitenta

reais e sessenta e seis centavos)
Descrição Sumária do Cargo: Implementar a execução, ava-

liar e coordenar a (re) construção do projeto pedagógico de escolas de
educação infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizante com a
equipe escolar; viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o
processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela
vinculadas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e exten-
são.

PSICÓLOGO, Nível de Classificação E, Nível de Capaci-
tação I, Padrão 01.

Requisito para investidura: Curso superior em Psicologia e
registro no conselho competente

Carga horária semanal: 40 horas
Vencimento básico: R$ 4.180,66 (quatro mil cento e oitenta

reais e sessenta e seis centavos)


