Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE
Comissão Permanente de Seleção e Avaliação

Edital N.º 63/2019, 4 de setembro de 2019
A Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Avaliação (CPSA) da Fundação
Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória (UNIUV), no uso das
atribuições conferidas pela Portaria n.º 75 de 4 de junho de 2019 TORNA PÚBLICA
a retificação do edital n.º 57/2019, de 14 de agosto de 2019, que passa a ter a redação
a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens do edital.

ONDE SE LÊ:
12.1 A prova dissertativa terá duração de até 3 (três) horas, e será realizada no dia 12
de setembro de 2019, às 8h30 (oito horas e trinta minutos), no Centro Universitário
de União da Vitória – Uniuv, em sala a ser divulgada posteriormente por meio de edital.
LEIA-SE:
12.1 A prova dissertativa terá duração de até 3 (três) horas, e será realizada no dia 16
de setembro de 2019, às 8h30 (oito horas e trinta minutos), no Centro Universitário
de União da Vitória – Uniuv, em sala a ser divulgada posteriormente por meio de edital.

ONDE SE LÊ:
12.5 No dia da realização da prova dissertativa, 12 de setembro de 2019, o candidato
deverá chegar ao local da prova com 15 (quinze) minutos de antecedência. Não será
admitido, sob qualquer hipótese, adentrar ao local da prova o candidato que se
apresentar após o horário determinado.
LEIA-SE:
12.5 No dia da realização da prova dissertativa, 16 de setembro de 2019, o candidato
deverá chegar ao local da prova com 15 (quinze) minutos de antecedência. Não será
admitido, sob qualquer hipótese, adentrar ao local da prova o candidato que se
apresentar após o horário determinado.

ONDE SE LÊ:
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14.2 A prova didática será realizada entre os dias 20 e 26 de setembro de 2019, no
Centro Universitário de União da Vitória – Uniuv, em hora e sala a serem determinados
e divulgados pela Uniuv, por meio de edital, publicado no site uniuv.edu.br.
LEIA-SE:
14.2 A prova didática será realizada entre os dias 23 e 27 de setembro de 2019, no
Centro Universitário de União da Vitória – Uniuv, em hora e sala a serem determinados
e divulgados pela Uniuv, por meio de edital, publicado no site uniuv.edu.br.

ONDE SE LÊ:
14.3 A listagem dos candidatos classificados na prova dissertativa, que estarão aptos
a realizar a prova didática será divulgada por meio de edital, contendo número de
inscrição, nome e nota do candidato, organizados por área no dia 16 de setembro de
2019, no endereço eletrônico da Uniuv: uniuv.edu.br, a partir das 20h (vinte horas).
LEIA-SE:
14.3 A listagem dos candidatos classificados na prova dissertativa que estarão aptos
a realizar a prova didática será divulgada por meio de edital, contendo número de
inscrição, nome e nota do candidato, organizados por área no dia 18 de setembro de
2019, no endereço eletrônico da Uniuv: uniuv.edu.br, a partir das 20h (vinte horas).

ONDE SE LÊ:
17.3 O resultado final preliminar do Concurso Público será divulgado no dia 04 de
outubro de 2019, sendo publicado em ordem de classificação, considerando-se a
pontuação final dos candidatos, de acordo com a área específica a que concorreram,
por meio de Edital, divulgado no site da Uniuv: uniuv.edu.br, a partir das 20h (vinte
horas), bem como no órgão oficial de imprensa do Município.
LEIA-SE:
17.3 O resultado final preliminar do Concurso Público será divulgado até dia 01 de
outubro de 2019, sendo publicado em ordem de classificação, considerando-se a
pontuação final dos candidatos, de acordo com a área específica a que concorreram,
por meio de Edital, divulgado no site da Uniuv: uniuv.edu.br, a partir das 20h (vinte
horas), bem como no órgão oficial de imprensa do Município.
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ONDE SE LÊ:
18.2 Os recursos deverão ser registrados na secretaria da Uniuv, até 2 (dois) dias
úteis após a publicação do edital de homologação das inscrições, 2 (dois) dias úteis
após a divulgação do resultado da prova dissertativa e 2 (dois) dias úteis após a
divulgação do resultado da prova didática.
LEIA-SE:
18.2 Os recursos deverão ser elaborados e encaminhados a partir do formulário
disponível no link: https://forms.gle/pjhQXS2AXn8TGv8a9 até 2 (dois) dias úteis após
a publicação do edital de homologação das inscrições, 2 (dois) dias úteis após a
divulgação do resultado da prova dissertativa e 2 (dois) dias úteis após a divulgação
do resultado da prova didática.

ONDE SE LÊ:
18.6 As respostas aos recursos interpostos estarão disponíveis na Secretaria da
UNIUV, a partir de 24 (vinte e quatro) horas contadas do horário de término do período
de recursos.
LEIA-SE:
18.6 As respostas aos recursos interpostos estarão disponíveis na Secretaria da
UNIUV, e também serão encaminhadas para o e-mail informado pelo requerente, a
partir de 24 (vinte e quatro) horas contadas do horário de término do período de
recursos.

ONDE SE LÊ:
ANEXO X
CRONOGRAMA GERAL DO CONCURSO PÚBLICO
Etapas do Concurso Público

Data
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Período de inscrições na secretaria da Uniuv

Período para o protocolo do pedido de isenção de taxa de inscrição na Secretaria do
Centro Universitário de União da Vitória – Uniuv, respeitando horário de atendimento do
Centro Universitário de União da Vitória – Uniuv: das 8h (oito horas) às 12h (doze horas),
das 13h30 (treze horas e trinta minutos) às 17h (dezessete horas) e das 19h (dezenove
horas) às 22h (vinte e duas horas).

15 de agosto a 30
de agosto
de 2019.
15 a 27 de agosto
de 2019.

Período de entrega dos laudos, no protocolo da Secretaria da Uniuv, para o candidato
que precisa de atendimento especial durante a prova dissertativa, respeitando horário de
atendimento do Centro Universitário de União da Vitória – Uniuv: das 8h (oito horas) às
12h (doze horas), das 13h30 (treze horas e trinta minutos) às 17h (dezessete horas) e
das 19h (dezenove horas) às 22h (vinte e duas horas).

15 a 27 de agosto
de 2019.

Publicação do edital com o deferimento dos pedidos de isenção de taxa de inscrição

28 de agosto
de 2019.

Último dia para pagamento do boleto

2 de setembro
de 2019.
4 de setembro
de 2019.

Publicação das inscrições deferidas, publicação dos pedidos de atendimento especial e
publicação do deferimento dos pedidos de isenção de taxa e relação dos candidatos que
se autodeclararam negros
Último dia para recurso sobre as inscrições indeferidas
Publicação das inscrições deferidas, após análise e provimento de recursos, caso
ocorram

06 de setembro
de 2019.
10 de setembro
de 2019.

Publicação do local de prova e ensalamento

11 de setembro
de 2019.

Realização da prova dissertativa para o cargo de professor do magistério superior

12 de setembro de
2019.
16 de setembro de
2019.

Publicação do edital com os candidatos ao cargo de professor do magistério superior
aptos a participarem da 2.ª fase (prova didática e de títulos) e publicação do ensalamento,
cronograma das provas didáticas e banca avaliadora
Último dia para pedido de recurso sobre o resultado da prova dissertativa para o cargo
de professor do magistério superior
Período de realização da prova didática

18 de setembro de
2019.
20
a
26
de
setembro de 2019.

Publicação das notas relativas às provas da 2.ª fase (prova didática e prova de títulos) e
Publicação do resultado final do concurso público para o cargo de técnico administrativo
(classificação geral, portadores de deficiência e afrodescendente)

até 27 de
osetembro de
2019.

Último dia para pedido de recurso sobre as notas das provas da 2.ª fase (didática)

01 de outubro de
2019.

Publicação da retificação do resultado final, após análise e provimento de recursos, caso
ocorra, e publicação com alterações de notas relativas às provas da 2.ª fase (didática),
após análise e provimento de recurso.

Até 02 de outubro
de 2019.

Publicação do resultado final preliminar do concurso público para o cargo de professor do
magistério superior. (classificação geral, portadores de deficiência e afrodescendentes)

Até 04 de
outubro de 2019.

LEIA-SE:
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ANEXO X
CRONOGRAMA GERAL DO CONCURSO PÚBLICO
Etapas do Concurso Público

Data

Período de inscrições na secretaria da Uniuv

15 de agosto a 30
de agosto
de 2019.

Período para o protocolo do pedido de isenção de taxa de inscrição na Secretaria
do Centro Universitário de União da Vitória – Uniuv, respeitando horário de
atendimento do Centro Universitário de União da Vitória – Uniuv: das 8h (oito
horas) às 12h (doze horas), das 13h30 (treze horas e trinta minutos) às 17h
(dezessete horas) e das 19h (dezenove horas) às 22h (vinte e duas horas).

15 a 27 de agosto
de 2019.

Período de entrega dos laudos, no protocolo da Secretaria da Uniuv, para o
candidato que precisa de atendimento especial durante a prova dissertativa,
respeitando horário de atendimento do Centro Universitário de União da Vitória
– Uniuv: das 8h (oito horas) às 12h (doze horas), das 13h30 (treze horas e trinta
minutos) às 17h (dezessete horas) e das 19h (dezenove horas) às 22h (vinte e
duas horas).
Publicação do edital com o deferimento dos pedidos de isenção de taxa de
inscrição

15 a 27 de agosto
de 2019.

Último dia para pagamento do boleto

2 de setembro
de 2019.

Publicação das inscrições deferidas, publicação dos pedidos de atendimento
especial e publicação do deferimento dos pedidos de isenção de taxa e relação
dos candidatos que se autodeclararam negros

4 de setembro
de 2019.

Último dia para recurso sobre as inscrições indeferidas

06 de setembro
de 2019.

Publicação das inscrições deferidas, após análise e provimento de recursos,
caso ocorram

10 de setembro
de 2019.

Publicação do local de prova e ensalamento

11 de setembro
de 2019.

Realização da prova dissertativa para o cargo de professor do magistério
superior

16 de setembro
de 2019.

Publicação do edital com os candidatos ao cargo de professor do magistério
superior aptos a participarem da 2.ª fase (prova didática e de títulos) e publicação
do ensalamento, cronograma das provas didáticas e banca avaliadora

18 de setembro
de 2019.

Último dia para pedido de recurso sobre o resultado da prova dissertativa para
o cargo de professor do magistério superior

20 de setembro
de 2019.

28 de agosto
de 2019.
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Período de realização da prova didática

23 a 27
setembro
2019.

Publicação das notas relativas às provas da 2.ª fase (prova didática e prova de
títulos) e Publicação do resultado final do concurso público para o cargo de
técnico administrativo (classificação geral, portadores de deficiência e
afrodescendente)
Último dia para pedido de recurso sobre as notas das provas da 2.ª fase
(didática)

até 01 de
outubro de
2019.

Publicação da retificação do resultado final, após análise e provimento de
recursos, caso ocorra, e publicação com alterações de notas relativas às provas
da 2.ª fase (didática), após análise e provimento de recurso.
Publicação do resultado final preliminar do concurso público para o cargo de
professor do magistério superior. (classificação geral, portadores de deficiência
e afrodescendentes)

União da Vitória – Uniuv, 4 de setembro de 2019.

SIMONE SANTOS JUNGES
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO

de
de

2 dias após a
divulgação do
resultado das
provas da 2ª
fase
Até 04 de outubro
de 2019.
Até 07 de
outubro de
2019.

