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6. DO INÍCIO DO CONCURSO
6.1. O início do Concurso está indicado no Quadro 1 deste

Edital.
6.2. Os candidatos serão convocados para a realização das

provas, pessoalmente e por Edital, a ser fixado em quadro de avisos
da Unidade, com antecedência mínima de quinze dias.

6.3. Será encaminhada a cada um dos candidatos inscritos,
juntamente com a convocação pessoal, cópia da Portaria do Diretor
da Unidade, designando os membros da Comissão Examinadora, cu-
jos nomes serão previamente divulgados, como determinado no pa-
rágrafo único do artigo 12 da Resolução Complementar nº 02/2013,
bem como cópia de eventual Portaria em que se especifiquem al-
terações na composição da referida Comissão.

6.4. De acordo com a Ação Civil Pública nº 69678-
37.2010.4.01.3800 estão impedidos de participar da Comissão Exa-
minadora integrantes que mantenham ou tenham mantido, no in-
terregno de 05 (cinco) anos anteriores à publicação deste Edital,
vínculo de natureza acadêmica, em nível de pós-graduação, com os
candidatos inscritos.

6.5. O membro da Comissão Examinadora que se enquadre
no disposto no item anterior deverá declarar-se impedido devendo a
substituição ser determinada pelo Diretor da Unidade.

6.6. A não observância ao disposto nos itens 6.4 e 6.5 im-
plicará na nulidade do presente concurso, em qualquer fase que este
se encontre.

6.7. Considera-se convocação pessoal a que for encaminha-
da, com comprovante de postagem, para o endereço fornecido pelo
candidato, no ato da inscrição.

6.8. O Concurso será iniciado mediante sessão pública de
instalação da Comissão Examinadora, presidida pelo Chefe do De-
partamento ou autoridade pertinente.

6.9. Na sessão de instalação, a Comissão Examinadora:
I- escolherá seu Presidente, o qual escolherá o seu secretário,

dentre os membros que a compõem;
II- apurará a presença dos candidatos em lista própria, me-

diante coleta de assinaturas;
III- sorteará a ordem de participação dos candidatos nas

provas, cuja realização não seja simultânea, ressalvado o disposto no
artigo 34 da Resolução Complementar nº 02/2013.

6.10. É de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta de seu local de prova e o comparecimento no horário
determinado.

6.11. O não comparecimento do candidato na sessão de aber-
tura determinará sua eliminação do Concurso.

6.12. Após instalada, a Comissão Examinadora estabelecerá
o cronograma, o tempo destinado a cada prova, a ordem das provas,
fixando o dia, a hora e o local de sua realização, e divulgará tais
informações na entrada do local da instalação, disponível ao co-
nhecimento do público.

6.13. Será automaticamente eliminado do Concurso o can-
didato que durante a realização das provas for flagrado em tentativa
de fraude, desrespeito aos membros da Comissão Examinadora, bem
como à Comunidade Universitária.

7. DAS PROVAS
7.1. O Concurso compreenderá a realização de Provas e o

Julgamento de Títulos, conforme especificado no Quadro 1 deste
Edital.

7.2. O candidato que não comparecer a qualquer uma das
provas ou sessões para as quais for convocado, nos dias, horários e
locais estabelecidos pela Comissão Examinadora, será automatica-
mente eliminado do Concurso.

7.3. A Comissão Examinadora apurará a presença dos can-
didatos em lista própria, mediante coleta de assinaturas, em cada
etapa ou prova.

7.3.1 Quando da realização da primeira prova do concurso, o
candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar documento oficial e
original de identidade com fotografia e assinatura.

7.4. Serão públicas as sessões de realização de Prova Di-
dática, de Arguição de Memorial, de Arguição Oral, de Apresentação
de Seminário, conforme o caso, e de apuração final do resultado do
Concurso.

7.4.1. As sessões públicas de realização de Prova Didática,
de Arguição de Memorial, de Arguição Oral, de Apresentação de
Seminário, conforme o caso, serão gravadas.

7.4.1.1. O candidato deverá assinar termo de consentimento
para gravação das provas orais previstas no certame.

7.4.2. É vedado ao candidato assistir à realização das provas
dos demais candidatos.

7.5. Da Prova de Títulos
7.5.1. A Prova de Títulos será avaliada segundo os critérios

de análise dos quesitos apresentados na tabela, constante da Re-
solução Complementar nº 02/2013, única para a UFMG, indepen-
dentemente da área de conhecimento da vaga submetida a Concurso
Público.

Tabela dos valores, superior e inferior, da pontuação-máxima
atribuível na avaliação de cada um dos quesitos da Prova de Tí-
tulos

Quesito Faixa de pontuação-limite
Títulos acadêmicos De 10 a 40
Experiência docente De 15 a 40
Produção científica, técnica, artística e cul-
tural na área

De 20 a 40

Administração acadêmica / experiência pro-
fissional não docente

De 10 a 40

Distinções De 00 a 10

7.5.2. A Tabela de Pontuação da Prova de Títulos, esta-
belecida para este Concurso pela Câmara Departamental ou estrutura
equivalente, contendo tanto a Pontuação Limite para cada um dos
quesitos, respeitando a respectiva faixa de Pontuação-Limite e o total

de cem pontos, quanto os critérios de análise de cada quesito e sua

respectiva pontuação, está apresentada abaixo.

Tabela de Pontuação da Prova de Títulos

Quesitos / Critérios de análise Pontuação

Quesito: TÍTULOS ACADÊMICOS

Ano formatura/Instituição, Doutorado/Ano - não pontua

Residência em Otorrinolaringologia (ORL) de pelo menos 2 anos, re-
conhecida pelo MEC - 1 ponto/residência

Título de Especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia
(ABORL-CCF) - 1,5 ponto/título

Residência em outra Especialidade (mínimo 2 anos) - 2 pontos/cada

Mestrado concluído - 1 ponto

Doutorado concluído - 2 pontos

Estágio acadêmico/pesquisa no exterior (mínimo 3 meses) - 1,5 pon-
to/cada (máximo 3 pontos)

Pós-Doutorado (mínimo 6 meses) - 3 pontos/cada

Outro Título de Especialista emitido por outra Sociedade Brasileira de
outra especialidade - 0,5 ponto/título

Outro curso de especialização/aperfeiçoamento em área de atuação CFM
(mínimo 180 horas) - 1 ponto/curso

Outro curso de graduação concluído - 1 ponto/curso

Doutorado concluído em outro curso de graduação - 3 pontos (em an-
damento - 1,5 ponto)

Iniciação científica, monitoria, projeto de extensão na graduação (mínimo
1 ano) - 1 ponto/cada (máximo 3 pontos)

Pontuação Limite 16

Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE

Experiência docente formal em medicina em Instituição Pública de En-
sino Superior (IPES) - 5 pontos/semestre (máximo 15 pontos)

Experiência docente formal em outro curso superior (IPES) - 2,5 pon-
tos/ano (máximo 5 pontos)

Experiência docente formal em medicina (não IPES) - 4 pontos/ano
(máximo 8 pontos)

Experiência docente formal em outro curso superior (não IPES) - 2
pontos/ano (máximo 4 pontos)

Experiência docente assistencial formal em ORL (mínimo 1 semestre
letivo) - 2,5 pontos/semestre (máximo 5 pontos)

Experiência docente em pós-graduação strictu sensu (IPES) - 2,5 pon-
tos/ano (máximo 5 pontos)

Experiência docente em pós-graduação strictu sensu (não IPES) - 1,5
ponto/ano (máximo 3 pontos)

Preceptoria de residência/especialização credenciada (MEC ou ABORL-
CCF) - 1 ponto/ano (máximo 3 pontos)

Orientação doutorado strictu sensu - 5 pontos/conclusão, 2,5 pontos/an-
damento (máximo 5 pontos)

Coorientação de Doutorado strictu sensu - 4 pontos/conclusão, 2 pon-
tos/andamento (máximo 4 pontos)

Orientação de Mestrado strictu sensu - 3 pontos/concluída, 1,5 pon-
to/andamento (máximo 3 pontos)

Coorientação de Mestrado strictu sensu - 2 pontos/concluída, 1 pon-
to/andamento (máximo 2 pontos)

Orientação de Iniciação Científica formalizada (mínimo 1 ano) - 1 pon-
to/aluno (máximo 2 pontos)

Orientações diversas (Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, tutoria e
outras) - 1 ponto/cada (máximo 2 pontos)

Pontuação Limite 26

Quesito: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CUL-
TURAL NA ÁREA

1 Artigos científicos publicados ou aceitos (máximo 25 pontos)

1.1 Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis A1 - 4
pontos/artigo (coautor - 2 pontos/artigo)

1.2 Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis A2 - 2
pontos/artigo (coautor - 1 ponto/artigo)

1.3 Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis B1 - 1,8
ponto/artigo (coautor - 0,9 ponto/artigo)

1.4 Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis B2 - 1,6
ponto/artigo (coautor - 0,8 ponto/artigo)

1.5 Primeiro autor/autor sênior de artigo em periódico Qualis B3 a B5 -
1 ponto/artigo (coautor - 0,5 ponto/artigo) (máximo 12 pontos)

2 Livro, capítulo de livro e trabalhos em eventos (máximo 10 pontos)

2.1 Autor de livro - 5 pontos/livro - Primeiro autor ou autor sênior; 2,5
pontos/livro - coautor

2.2 Organização de livro - 3 pontos/livro - Primeiro autor ou autor sênior;
1,5 ponto/livro - Coautor

2.3 Autoria de capítulo de livro - 1 ponto/capítulo - Primeiro autor/autor
sênior; 0,5 ponto/livro - Coautor (máximo 5 pontos)

2.4 Apresentação oral de tema livre ou palestra em evento internacional -
1,5 ponto/apresentação (máximo 4,5 pontos)

2.5 Apresentação de pôster em evento internacional - 1 ponto/pôster
(máximo 3 pontos)

2.6 Apresentação oral de tema livre ou palestra em evento nacional - 0,5
ponto/tema (máximo 1,5 ponto)

Pontuação Limite 30

Quesito: ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA / EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL NÃO DOCENTE

Atividade ambulatorial em Otorrinolaringologia (máximo 2 anos) - 4
pontos/ano

Atividade ambulatorial em outra especialidade (máximo 2 anos) - 3
pontos/ano

Atividade hospitalar cirúrgica em Otorrinolaringologia (máximo 2 anos) -
4 pontos/ano

Atividade hospitalar em outra especialidade (máximo 2 anos) - 3 pon-
tos/ano

Organização de eventos internacionais/nacionais (máximo 2) - 2 pon-
tos/cada

Organização de eventos locais (máximo 2) - 1 ponto/cada

Atividades de pesquisa/extensão (máximo 10 pontos)

Membro titular em banca (doutor - 2 pontos, mestre - 1,5 ponto, qua-
lificação - 1 ponto)

Membro de grupo de pesquisa CNPq - 1 ponto

Coordenador de linha de pesquisa - 3 pontos
Coordenador de projeto de extensão - 3 pontos
Coordenador de serviço/Residência credenciada (mínimo 1 ano) - 1 pon-
to/cada ano (máximo 4 pontos)
Membro de corpo editorial de periódico - 1 ponto/cada (máximo 2 pon-
tos)
Revisor de periódico - 0,5 ponto/cada (máximo 2 pontos)

Pontuação Limite 26
Quesito: DISTINÇÕES

Prêmios (trabalho premiado) - 1 ponto/prêmio (máximo 2 pontos)
Distinções (professor homenageado e outros) - 1 ponto/cada (máximo 2
pontos)

Pontuação Limite 2
TO TA L 100

7.5.3. A Comissão Examinadora atribuirá a nota final obtida
na Prova de Títulos a cada candidato, numa escala de zero a cem
pontos, detalhando a pontuação atribuída a cada quesito, respeitada a
pontuação-limite de cada um, observado o disposto no artigo 41 da
Resolução Complementar n° 02/2013.

7.6. Da Prova Escrita
7.6.1. A Prova Escrita constará de questão(ões) proposta(s)

pela Comissão Examinadora, com base no programa do Concurso, e
será realizada simultaneamente por todos os candidatos.

7.6.2. A Prova Escrita terá duração máxima de cinco horas,
sendo a primeira hora destinada à consulta bibliográfica.

7.6.3. Será facultada a utilização pelos candidatos das pró-
prias anotações, feitas durante o período de consulta e rubricadas pelo
Presidente da Comissão Examinadora, as quais serão necessariamente
anexadas à Prova, como condição para que não seja anulada.

7.6.4. A critério da Comissão Examinadora poderá ser rea-
lizada uma sessão pública de leitura da Prova Escrita.

7.6.5. Na Prova Escrita, com caráter eliminatório, que pre-
cederá as demais:

I) será eliminado o candidato que não obtiver o aprovei-
tamento mínimo de 70% (setenta por cento);

II) serão considerados convocados a participar das provas
subsequentes os candidatos classificados na proporção de até cinco
vezes o número de vagas oferecidas no Concurso, exceto em caso de
oferta de uma única vaga, situação em que serão convocados até dez
candidatos.

7.6.6. A lista nominal dos aprovados na Prova Escrita e
classificados para as etapas seguintes será afixada no local de ins-
crição e divulgada na página eletrônica da Unidade/Departamento.

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

7.6.8. O aproveitamento mínimo a que se refere o item
7.6.5.I deste Edital deve ser apurado pela média das notas atribuídas
pelos membros da Comissão Examinadora.

7.7. Da Prova Didática
7.7.1. A Prova Didática consistirá em aula sobre ponto con-

tido em lista organizada pela Comissão Examinadora, com base no
programa do Concurso, a ser sorteado pelo menos vinte e quatro
horas antes do início da prova, à qual se seguirá uma arguição oral
pela referida Comissão.

7.7.1.1. A Comissão Examinadora poderá agrupar os can-
didatos, a seu critério, para fins de sorteio de ponto e de realização da
Prova Didática.

7.7.1.2. O agrupamento previsto no parágrafo 1º do artigo 34
da Resolução Complementar nº 02/2013 deverá garantir a todos os
candidatos, pelo menos, o tempo previsto no caput deste artigo, para
preparo da Prova Didática.

7.7.1.3. O agrupamento previsto no parágrafo 2º do artigo 34
da Resolução Complementar nº 02/2013 deverá garantir que todos os
candidatos estejam no local das provas no horário indicado da pri-
meira aula.

7.7.1.4. A ordem de apresentação será feita mediante sorteio
na presença de todos os candidatos, comprovado por assinatura em
lista de presença, no horário indicado para o início da primeira au-
la.

7.7.2. Na Prova Didática serão garantidos ao candidato cin-
quenta minutos para a exposição do tema.

7.7.2.1. Após a exposição oral do tema, a Comissão Exa-
minadora arguirá o candidato pelo tempo estabelecido no cronogra-
ma.

7.7.2.2. O descumprimento dos prazos previstos no caput e
no parágrafo 1º do artigo 35 da Resolução Complementar nº 02/2013
não acarretará, por si só, a anulação da Prova nem a desclassificação
do candidato.

7.7.2.3. A Comissão Examinadora avaliará na Prova Didá-
tica, tanto o domínio pelo candidato do tema sorteado quanto sua
capacidade de organização e exposição de ideias, no espaço de tempo
garantido.

7.7.2.4. A Prova Didática será avaliada de acordo com os
critérios definidos pela Comissão Examinadora.

8. DA ATRIBUIÇÃO DAS NOTAS
8.1. Cada Examinador, individualmente, atribuirá a cada um

dos candidatos, em cada prova do Concurso, uma nota em número
inteiro, numa escala de zero a cem pontos.

8.2. Sempre que julgar necessário, a Comissão Examinadora
poderá reunir-se, para estabelecer critérios de uniformização do jul-
gamento e de atribuição de notas.

8.3. Após a atribuição de notas aos candidatos, em todas as
provas previstas para o Concurso, cada um dos Examinadores de-
verá:

I- dar peso um às notas de todas as provas realizadas;
II- calcular a nota final de cada um dos candidatos, mediante

a extração das médias das notas atribuídas a cada um deles;
III- classificar os candidatos pela sequência decrescente das

médias apuradas;
IV- colocar em envelopes individuais, que deverão ser la-

crados e rubricados, as tabelas que contenham as notas, as médias e
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