EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 22, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022.
CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS
COMISSÃO ESPECIAL
CURSO DE MEDICINA
SELEÇÃO DE CANDIDATOS A PROFESSOR SUBSTITUTO
A COMISSÃO ESPECIAL DO CURSO DE MEDICINA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS - CPTL,
ins tuída pela Portaria nº 32/2022, de 18 de fevereiro 2022, do Câmpus de Três Lagoas da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto
no Edital Conjunto Prograd/Progep/UFMS nº 14/2022 e Edital Conjunto Prograd/Progep/UFMS nº 16/2022
de Re ﬁcação e; nas Leis Federais nº 8.745/1993, nº 9.849/1999, nº 12.425/2011 e nº 12.772/2012; nos
Decretos Federais nº 7.485/2011 e nº 8.259/2014; nas Resoluções Coeg nº 21/2011 e nº 96/2011; e na
Resolução do Conselho Diretor nº 120, de 22 de fevereiro de 2021 (Plano de Biossegurança da UFMS, em
decorrência da Pandemia da Covid-19), torna público a RETIFICAÇÃO do Edital de Abertura de Seleção de
Candidatos a Professor Subs tuto nº 19/2022 - CPTL de 23 de fevereiro de 2022, publicado no Bole m
Oﬁcial da UFMS Edição nº 7740, pg. 245-251 de 24/02/2022, conforme disposições abaixo para que:
Onde se lê:
1. QUADRO DE VAGAS:
CURSO OU
UNIDADE
ÁREA/SUBÁREA

CPTL

Medicina:
Pediatria

Nº
DE REGIME DE
VA- TRABALHO
GAS
TRÊS LAGOAS/MS
01

20 h

Turno das
A vidades
Docente

TITULAÇÃO
EXIGIDA

Integral

Mestre

Turno das
A vidades
Docente

TITULAÇÃO
EXIGIDA

Integral

Especialista

Leia-se:
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Pediatria

Nº
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VA- TRABALHO
GAS
TRÊS LAGOAS/MS
01

20 h

Onde se lê:
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada no endereço www.concursos.ufms.br. Para a inscrição, o candidato deverá anexar
a cópia dos seguintes documentos:

a) Documento Oﬁcial de Iden dade ou, no caso de estrangeiro, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);
b) Comprovante de Cadastro de Pessoa Física (CPF) da Receita Federal;
c) Curriculum Vitae atualizado, no formato da Plataforma La es/CNPq, documentado;
d) Para candidatos com a tulação de Mestrado:
- cópia do diploma de graduação em Medicina; e
- cópia do tulo de Mestre em Pediatria.
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e) Para candidatos com a tulação de Especialista:
- cópia do diploma de graduação em Medicina; e
- cópia do tulo de Especialista em Pediatria ou declaração de conclusão do curso com Histórico
Escolar.
3.2. Caso não haja candidato inscrito para a tulação exigida neste Edital, ou não haja inscrição deferida, a Comissão Especial
deverá divulgar Ata de Alteração de Titulação para permi r a inscrição de candidatos com tulação inferior, podendo ser aceita
a inscrição de candidatos com tulação superior, respeitando o período de inscrição estabelecido neste edital.

Leia-se:
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada no endereço www.concursos.ufms.br. Para a inscrição, o candidato deverá anexar
a cópia dos seguintes documentos:

a) Documento Oﬁcial de Iden dade ou, no caso de estrangeiro, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);
b) Comprovante de Cadastro de Pessoa Física (CPF) da Receita Federal;
c) Curriculum Vitae atualizado, no formato da Plataforma La es/CNPq, documentado;
d) Para candidatos com a tulação de Especialista:
- cópia do diploma de graduação em Medicina; e
- cópia do tulo de Especialista em Pediatria ou declaração de conclusão do curso com Histórico
Escolar.
Onde se lê:
5. PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
5.1. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada no endereço www.concursos.ufms.br, no dia 25 de fevereiro de
2022 para candidatos com a titulação de Mestrado;
5.2. Caso não haja candidatos inscritos com o título de mestre, poderão inscrever-se nos dias 03 e 04 de março de
2022, candidatos com o título
de especialista; mediante divulgação da Ata de Alteração de Titulação, publicada no endereço: https://cptl.ufms.br.
5.4. A Ata de Alteração de Titulação será divulgada no site do Campus de Três Lagoas, no endereço: https://cptl.ufms.br,
seguindo os períodos de inscrições estabelecidos no item 5;
Leia-se:
5. PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
5.1. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada no endereço www.concursos.ufms.br, nos dias 25/02, 03 e
04/03/2022 para candidatos com a titulação de Especialista;
Onde se lê:
7. INFORMAÇÕES GERAIS:
7.1. Para contratação e recebimento do vencimento ou da retribuição por titulação, somente serão aceitos como
comprovação do título, os seguintes documentos:
a) Diploma ou ata de defesa do mestrado; para candidatos com a tulação de Mestrado; ou
b) Cer ﬁcado ou declaração de conclusão do curso com Histórico Escolar, para candidatos com a tulação
de Especialista.
7.5. Ao candidato cabe recurso quanto à homologação das inscrições, e resultado das provas, se apresentado conforme prazo
es pulado pelo item 3 Cronograma do Edital Conjunto Prograd/Progep Nº 36/2021 . O formulário próprio para interposição de
recurso para cada uma das etapas ﬁcará disponível, no endereço eletrônico www.concursos.ufms.br, somente no período
recursal.

Leia-se:
7. INFORMAÇÕES GERAIS:
7.1. Para contratação e recebimento do vencimento ou da retribuição por titulação, somente serão aceitos como
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comprovação do título, os seguintes documentos:
a) Cer ﬁcado ou declaração de conclusão do curso com Histórico Escolar, para candidatos com a tulação
de Especialista.
7.5. Ao candidato cabe recurso quanto à homologação das inscrições, e resultado das provas, se apresentado conforme prazo
es pulado pelo item 3 Cronograma do Edital Conjunto Prograd/Progep nº 14/2022 . O formulário próprio para interposição de
recurso para cada uma das etapas ﬁcará disponível, no endereço eletrônico www.concursos.ufms.br, somente no período
recursal.
Três Lagoas/MS, 24 de fevereiro de 2022.
Profa. Julie Massayo Maeda Oda
Presidente da Comissão Especial

Documento assinado eletronicamente por Julie Massayo Maeda Oda, Professora do
Magistério Superior, em 24/02/2022, às 10:59, conforme horário oﬁcial de Mato Grosso
do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufms.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código veriﬁcador 3109392 e o código CRC A0DE9559.
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