
RESOLUÇÃO No

Dispõe sobre procedimentos para concursos 
públicos da Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da 
UFMG, para vigorar em caráter transitório, 
até que seja substituída a Resolução n

 06/2009, DE 05 DE MAIO DE 2009 

o

  O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições estatutárias, 
considerando o disposto na Lei n

 15/96, 
de 05/12/1996, que regulamenta os concursos 
públicos para as Carreiras de Magistério. 

o

  Art. 1

 11.784/2008, de 22/11/2008, relativa ao 
Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico; a exposição de motivos elaborada pela Comissão Permanente de 
Pessoal Docente e Pró-Reitoria de Recursos Humanos, resolve: 

o

  Art. 2

 O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira 
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico far-se-á mediante 
concurso público de provas e títulos, no nível 1 da Classe D1. 

o

  Art. 3

 A titulação mínima exigida para  ingresso no cargo de 
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é a habilitação específica 
obtida em Licenciatura Plena, ou habilitação legal equivalente. 

o

  I - prova escrita; 

 Estabelecer os seguintes itens de julgamento nos 
concursos para a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico:  

  II - prova de títulos, 
  III - prova didática ou prática. 
  Parágrafo único. As notas das provas mencionadas nos incisos I, 
II e III terão pesos iguais. 
  Art. 4o

  § 1

 Autorizar que a prova escrita tenha caráter eliminatório e 
classificatório para os concursos públicos para ingresso na Carreira de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, quando o número de 
candidatos inscritos no concurso for superior ou igual a 10 (dez). 

o

  § 2

 A prova escrita, mencionada no caput deste artigo, poderá, a 
critério do Conselho Diretor da Escola de Educação Básica e Profissional, 
conter questões de múltipla escolha. 

o A prova de múltipla escolha deverá ser realizada sem 
qualquer consulta. 



  § 3o

  § 4

 Será eliminado o candidato que não obtiver o 
aproveitamento mínimo de 70% na prova escrita. 

o

  § 4

 Serão convocados a participar das provas subsequentes os 
candidatos classificados na prova eliminatória, na proporção de até 5 (cinco) 
vezes o número de vagas oferecidas no concurso, exceto no caso de oferta de 
uma única vaga, situação em que serão convocados até dez candidatos. 

o

  Art. 5

 Em caso de empate na última classificação, serão 
convocados todos os candidatos nessa situação. 

o

  Art. 6

 A nota final do candidato será a média aritmética das 
notas obtidas em todas as provas realizadas.  

o

  Art. 8

 No caso de empate na classificação final do concurso 
serão usadas as notas das provas didática, escrita e de títulos, nesta ordem, 
para critério de desempate. 

o Revogam-se os arts. 5o e 20 da Resolução no

  Art. 7

 15/96, de 05 
de dezembro de 1996. 

o

 
 A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

Prof. Ronaldo Tadêu Pena 
Presidente do Conselho Universitário 


