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Nota sobre o resultado das provas objetivas: 

 

Conforme o Edital nº 240/2013 do Concurso Público da UFMG: 

10.1. A nota final do concurso público será a soma dos pontos obtidos nas provas. 

10.2. Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente das notas 

finais no concurso público. 

10.3. Em caso de empate no resultado final, serão utilizados os seguintes critérios para 

desempate, obedecendo à seguinte ordem: 

a) o candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completados até o 

último dia da inscrição, conforme o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 

b) o candidato que obtiver maior pontuação das provas específicas objetivas, somada a 

pontuação das provas práticas e abertas, quando for o caso; 

c) o candidato mais idoso, com idade inferior a 60 (sessenta anos). 

 

Os resultados divulgados hoje, dia 06/08/2013, referem-se aos das provas objetivas 

realizadas para todos os cargos do Edital nº 240/2013, no dia 07/07/2013. 

 

Os candidatos que constam como “Aprovados” obtiveram nota igual ou superior a 18 

pontos na prova Específica e 8 pontos na prova de Português / Legislação.  

Os candidatos que constam como “Não aprovados / Eliminados” são aqueles que não 

alcançaram nota igual ou superior a 18 pontos na prova Específica e 8 pontos na prova 

de Português / Legislação. 

 

Os candidatos poderão acessar seus resultados nas listagens divulgadas no site 

www.ufmg.br/concursos . Para acesso ao resultado individual, o candidato poderá 

seguir o procedimento abaixo, a partir do dia 09/08/2013: 

1) Acessar o site  https://sistemas.ufmg.br/edital2402013/principal.do?forward=login 

ou acessar o link www.ufmg.br/concursos , clicar em “Técnico-Administrativo”, em 

seguida “Concurso 2013 – Cargos Técnico Administrativos” e em “Resultado das provas 

objetivas”.; 

2) Preencher os dados de inscrição e senha, clicando em “Processar”; 

3) Utilizando o menu à esquerda, clicar em “Consultar Resultado”. 



Nos termos do item 5.2., os cargos de Administrador e Arquiteto-Urbanista terão 

prova aberta, de caráter classificatório e eliminatório. Já para os cargos de Médico 

Veterinário, Programador Visual, Editor de Imagens, Técnico em Artes Gráficas / Pré-

Impressão, Técnico em Artes Gráficas / Acabamento, Técnico em Audiovisual, 

Técnico de Laboratório / Criogenia, Técnico de Laboratório / Mecânica, Locutor e 

Programador de Rádio e Televisão, o concurso terá prova prática, de caráter 

eliminatório e classificatório, nos termos do item 5.3. do Edital. 

 

Por fim, os cargos de Arquiteto-Urbanista, Programador Visual e Programador de 

Rádio e Televisão terão prova de títulos, que ocorrerão em data a ser divulgada, 

apenas após realizadas todas as provas abertas / práticas, nos termos dos itens 8.1. e 

8.2. do Edital. 

 

Portanto, o resultado divulgado nas provas objetivas representa a classificação final 

dos candidatos para todos os cargos, exceto para os anteriormente citados. 

 

 

 

Coordenação Geral do Concurso 


