Editais e Concursos para ingresso de técnicos administrativos na UFVJM

Concursos em Andamento:

CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

- Edital nº 002/2017, de 5 de janeiro de 2017
- 1º Termo de Retificação do Edital nº 002/2017
- 2º Termo de Retificação do Edital nº 002/2017
- 3º Termo de Retificação do Edital nº 002/2017
- Conteúdos Programáticos e Referências Bibliográficas
- Revisão dos Conteúdos Programáticos e Referências Bibliográficas
- 2ª revisão dos conteúdos programáticos e referências bibliográficas
- Anexo I - conteúdos programáticos e referências bibliográficas consolidado
- Edital 002/2017 - Consolidado, 10 de fevereiro de 2017
- Resultado dos pedidos de isenção do valor da inscrição
- Resultado dos recursos contra indeferimento do pedido de isenção
- Resultado final dos pedidos de isenção pós recurso
- Resultado das inscrições nas vagas reservadas para negros
- Resultado dos pedidos de inscrições nas condições de pessoa com deficiência e dos
pedidos de condições especiais para realização da prova
- Lista de inscrições efetivadas
- Confirmação data da prova
- Resultado dos recursos contra indeferimento da inscrição como pessoa com deficiência,
condição especial para realização das provas e inscrição como pessoa negra
- Resultado dos recursos contra o indeferimento da inscrição
- Resultado pós-recurso dos negros e pardos
- Resultado pós-recurso pessoa com deficiência e condição especial
- Listas das inscrições deferidas pós-recursos
- Retificação do resultado pós-recurso de inscrição nas vagas reservadas para negros
- Resultado dos Recursos contra o gabarito e questões da prova objetiva
- Gabarito Pós-Recursos
- Resultado com classificação para os cargos que não possuem Prova Prática candidatos que se inscreveram na condição de negros e pardos
- Resultado da prova objetiva com classificação para cargos que não possuem Prova
Prática - candidatos que se inscreveram como pessoa com deficiência
- Resultado com classificação para os cargos que não possuem Prova Prática - ampla
concorrência
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-

Resultado da prova objetiva para o cargo "Técnico e Intérprete de Linguagem de Sinais"

- Resumo dos recursos contra totalização dos pontos e classificação para os cargos que
não possuem Prova Prática
- Resultado final dos cargos que não possuem Prova Prática - Negros e pardos
- Resultado final para cargos que não possuem prova prática - Candidatos que se
inscreveram como pessoa com deficiência
- Resultado final dos cargos que não possuem Prova Prática - Ampla concorrência
- Convocação para Prova Prática para o cargo de "Tradutor e Intérprete de Linguagem de
Sinais"
- Resultado da Prova Prática com classificação para o cargo - Tradutor e Intérprete de
Linguagem de Sinais
- Resultado da Prova Prática com classificação para o cargo - Tradutor e Intérprete de
Linguagem de Sinais - Negros e Pardos
- Resultado Final do Cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais – Ampla
concorrência
- Resultado Final do Cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais – Negros e
pardos
- Resultado dos recursos contra a nota da prova prática e classificação
- Edital nº 93/2017 - Convocação de candidatos para verificação da veracidade da
autodeclaração de negro
- Retificação do Edital n.º 93/2017
- Resultado Preliminar da entrevista de verificação da autodeclaração de negros e pardos
- Resultado dos recursos contra o resultado da verificação veracidade autodeclaração de
negro
- Edital nº 109/2017 - Convocação de candidatos para verificação da veracidade da
autodeclaração de negro
- Resultado Preliminar da Entrevista de Verificação da Autodeclaração de Negro - Edital
n.º 109/2017
- Resultado dos recursos contra o resultado da verificação veracidade autodeclaração de
negro - 2ª Convocação
- Edital n.º 113/2017 - Homologação do resultado final de Concurso Público
- Edital n.º 114/2017 - Retificação do Edital n.º 113/2017 - Homologação do Resultado
Final
- Edital n.º 115/2017 - Divulgação de vagas e convocação dos candidatos para opção de
lotação
- Retificação do Edital nº 115 de 14 de setembro de 2017
- Resultado da Opção de Lotação Edital 115 de 14 de setembro 2017
- Nomeações dos Técnicos Administrativos
- Nomeações dos Técnicos Administrativos tornadas sem efeito
- Prorrogação de Concurso - Edital 002-2017
- Retificação do Edital 002-2017
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- Estatuto e Regimento da UFVJM
- Mais informações: acesse o site da FUNDEP
- Questionamentos e dúvidas: concursos@fundep.ufmg.br

Concursos Encerrados:
EDITAL nº 263 DE 08 de NOVEMBRO DE 2013

CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
-

Informações: Clique aqui
Provas e gabaritos: Clique aqui
Provas e gabaritos 13/04/2014: Clique aqui
Gabaritos após análise de recursos: Clique aqui

EDITAL nº 138 DE 12 de DEZEMBRO DE 2011

CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA
TÉCNICA-ADMINISTRATIVA

- Informações Clique aqui
- Nomeações Efetuadas: Clique aqui
EDITAL nº 148 DE 09 de SETEMBRO DE 2010

-

CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS
DA CARREIRA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA
Informações: Clique aqui
Nomeações Efetuadas: Clique aqui
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