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Juiz de fora, 26 de março de 2021 

 
 

Esclarecimento sobre o sorteio de vagas remanescentes (Edital 002/2021) 
 

O Colégio de Aplicação João XXIII, prezando pela transparência e seriedade no 
trabalho que realiza, vem esclarecer questionamentos levantados sobre os números 
atribuídos aos candidatos nos sorteios das vagas remanescentes, conforme Edital 
002/2021:  
1 – No processo de organização do sorteio, desde a inscrição à geração do cartão de 
inscrição, após finalizadas as inscrições, são feitas análises para verificação do 
atendimento às exigências do Edital, no caso em tela, exclusão de inscrições em 
duplicidade. 
2 – O Edital estabelece o período entre 22 e 23 de março para retornar ao site e baixar o 
cartão de inscrição; 
3 – Cada candidato poderia concorrer com uma única inscrição; 
4 – Em 22 de março, alguns responsáveis acessaram um link que conduzia a uma página 
que ainda passava por ajustes para a publicação das inscrições válidas ao sorteio Edital 
002/2021. Esta página continha uma relação de inscritos, não ainda de candidatos, e por 
isto apresentava, por exemplo, nomes repetidos gerados pelo preenchimento de mais de 
um requerimento de inscrição para o mesmo candidato. Este link foi retirado ao final da 
manhã do mesmo dia. 
5 – Feita a conferência final e identificadas inscrições duplicadas, que foram excluídas, 
a relação dos candidatos foi publicada ao final da tarde do dia 22 de março e é possível 
identificar os números atribuídos aos candidatos com inscrições válidas, disponível no 
site, no endereço https://www.ufjf.br/joaoxxiii/2021/03/22/link-do-cartao-de-inscricao-
vagas-remanescentes-edital-0022021/. 
6 – Neste link se acessa a relação das inscrições válidas, portanto, dos candidatos que 
concorreram em igualdade de condições num sorteio que ocorreu com lisura em todas 
as etapas, desde a conferência das pedras e o acompanhamento da retirada de cada uma 
e do qual se tem a relação dos sorteados e suplentes. 

Reiteramos a seriedade e transparência do Colégio de Aplicação João XXIII no 
desenvolvimento de suas ações. 

 
Atenciosamente, 
 
Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF 


