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9.8. O candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito, nos termos
do artigo 41, caput, da Constituição Federal de 1988, com nova redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998 e na Resolução CUNI nº 12, de 27 de março
de 2017, a estágio probatório, durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho no
cargo serão avaliados por comissão competente para tal fim.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A aprovação no concurso não assegura ao candidato o direito de ingresso no quadro
de servidores da UFLA, mas, sim, mera expectativa de direito à nomeação, ficando a
concretização desse ato condicionada a Atesto Orçamentário do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, previsto no parágrafo único, do art 1º, da
Portaria Interministerial nº 316/2017; à observância das disposições legais pertinentes; da
rigorosa ordem de classificação; do prazo de validade do concurso e da apresentação da
documentação exigida em lei.
10.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação no Diário Oficial
da União de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso, e a
divulgação na Internet, no sítio eletrônico www.prgdp.ufla.br/site/concursos/professor.
10.3. O candidato aprovado deverá comunicar à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas da UFLA, por meio de documento impresso e assinado, qualquer alteração de
endereço e contato, responsabilizando-se por prejuízos decorrentes da não atualização.
10.4. A qualquer tempo, poderá haver anulação da inscrição, das provas, da nomeação e
da posse do candidato, quando verificada a falsidade em qualquer declaração, documento
e/ou irregularidade e utilização de meios ilícitos durante a realização das provas,
observado o devido processo legal.
10.5. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das condições
estabelecidas no presente Edital, na Resolução CUNI nº 006/2018, expedientes dos quais
não poderá alegar desconhecimento.
10.6. O currículo entregue à Banca para fins da prova de títulos não será devolvido ao
candidato, uma vez que deverá ser arquivado na Universidade, conforme tabela de
temporalidade elaborada pelo Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ (Resolução nº 14,
de 24 de outubro de 2001), nem será fornecido cópia do mesmo.
10.7. É assegurado ao candidato vista e cópia de suas provas, nos termos do art. 44 da
Resolução CUNI nº 006/2018.
10.7.1. O pedido de vista da prova escrita deverá ser entregue no Setor de Protocolo da
UFLA e endereçado ao Presidente da Banca Examinadora no prazo de até 1 (um) dia útil
da divulgação do resultado no sítio www.prgdp.ufla.br/site/concursos/professor.
10.7.2. O pedido de vista da prova didática deverá ser protocolado e endereçado à PRGDP
no prazo de até 5 (cinco) dias corridos da divulgação do resultado divulgado no sítio
www.prgdp.ufla.br/site/concursos/professor
10.8. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos legais, quaisquer editais
retificadores e complementares deste concurso que vierem a ser publicados pela UFLA,
bem
como
as
disposições
e
instruções
contidas
no
sítio
www.prgdp.ufla.br/site/concursos/professor, no caderno da prova escrita e demais
expedientes pertinentes.
10.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da UFLA, ouvidas a Pró-Reitoria de
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e a Banca Examinadora.
ANEXO AO EDITAL PRGDP Nº 104/2018
Modelo de Requerimento para utilização do NOME SOCIAL
Nos termos da Portaria MEC nº 1.612, de 18 de novembro de 2011, e do Decreto Federal
nº 8.727, de 28 de abril de 2016 (que dispõe sobre o uso do nome social e o
reconhecimento de identidade de gênero de pessoas travestis, transexuais e transgêneros
no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e funcional), eu, (nome civil),
inscrição n.º (número de inscrição), portador de Cédula de Identidade nº (número) e CPF
nº (número), inscrito no Concurso Público para o provimento de Professor do Magistério
Superior da Universidade Federal de Lavras (UFLA), solicito a inclusão e o uso do meu
nome social, nos registros relativos aos documentos pertinentes a este concurso.
Nome social: ______________________________________
Local
e
Data
______________________
Assinatura:
_________________________________

2º lugar: Elaine Leandro Machado
3º lugar: Juliana Lustosa Torrês
4º lugar: Elis Mina Seraya Borde
5º lugar: Juliana Wotzasek Rulli Villardi
Data de Homologação Interna: 24/08/2018
SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
EDITAL Nº 632, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), contado(s) a partir do dia subsequente
ao dia da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições de candidatos ao(s)
processo(s) seletivo(s) para preenchimento de vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO, a
ser (em) lotado(s) nesta Universidade, de acordo com a seguinte especificação:
UNIDADE: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. DEPARTAMENTO:
Antropologia e Arqueologia. VAGA(S): 01 (uma) ÁREA DE CONHECIMENTO: Arqueologia
pré-histórica. TITULAÇÃO: Mestrado ou Doutorado em antropologia / arqueologia com
ênfase em arqueologia; ou mestrado ou doutorado em arqueologia. PRAZO DE
INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias. DATA DA SELEÇÃO: no 03 (terceiro) dia útil após o
encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae",
entrevista e programa para as disciplinas Arqueologia Brasileira e Pré-História. PRAZO
DE VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses, contados a partir do dia subsequente ao
dia da publicação do Edital de Homologação do resultado final, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério do órgão interessado no certame.
1 As inscrições serão feitas na(s) Secretaria(s) do(s) Departamento(s), ou
instância equivalente, a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:00 às 11:00
e de 14:00 às 16:00, nos dias úteis, pelo interessado ou por procuração.
1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos: I) Carteira de Identidade ou outro documento que comprove ser brasileiro
nato ou naturalizado; se estrangeiro, deverá comprovar ser portador do visto
pertinente (original e cópia); II) CPF (original e cópia); III) prova de quitação com a
justiça eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando couber; IV)
declaração de que está apto a comprovar a titulação exigida no ato da assinatura do
contrato; V) três exemplares do "curriculum vitae", abrangendo: a) graus, diplomas
universitários e certificados de cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título
obtido em instituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por universidade
pública); b) experiência docente; c) experiência científica, técnica ou artística; d)
experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida em
reconhecimento de atividade intelectual relevante; VI) documentos comprobatórios do
"curriculum vitae" apresentados em via única.
1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com
cédula de identidade com visto temporário. Entretanto, por ocasião da contratação,
será exigida a cédula de identidade com visto permanente ou, no mínimo, o visto
temporário com prazo de validade compatível. Neste caso, será exigida, no prazo de
30 (trinta) dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do protocolo do
pedido de transformação do visto temporário em permanente, sob pena de ser
declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos decorrentes da seleção. A
permanência do estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à
apresentação de Cédula de Identidade com visto permanente.
2. A apuração do resultado da seleção será realizada em sessão pública,
conforme o estabelecido no art. 43 e exclusivamente no caput do art. 44 e incisos I
a V, da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário.
3. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:
3.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece
a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo considerado para esse fim a data de
realização das provas;
3.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais atribuídas pelos
Examinadores;
3.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos Examinadores
em cada item, observado o disposto no artigo 42 da Resolução Complementar nº
02/2013 do Conselho Universitário;
3.4. tiver a maior idade;
3.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, a
ser realizado publicamente durante a sessão de apuração final do resultado do
Concurso.
4. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final da
Comissão Examinadora.
5. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo de 2 dias úteis
para recursos, será submetido à Câmara Departamental, ou instância equivalente, para
homologação.
6. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra a homologação
ou a anulação total ou parcial do resultado final da seleção, por estrita arguição de
ilegalidade, no prazo de dois dias úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por
Edital afixado em local público e visível ou por publicação em órgão de comunicação,
interno ou externo à Universidade.
7. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser contratados como
professor substituto servidores da administração direta ou indireta da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo
integrante das carreiras de magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a
compatibilidade de horários e de cargos.
7.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo com base na Lei
nº 8.745/1993 poderão ser novamente contratados, desde que já tenham decorrido 24
(vinte e quatro) meses do encerramento do contrato anterior.
7.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento da
contratação declaração de não possuir participação em gerência ou administração de
empresa privada ou de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de
acionista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da Lei nº
8.112/1990.
8. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s) seletivo(s)
constante(s) deste edital, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, segundo a Lei
n° 8.745/1993.
9. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título
de Mestre será de R$ 4.241,05 (quatro mil duzentos e quarenta e um reais e cinco
centavos). Caso possua o título de Doutor, será de R$ 5.742,14 (cinco mil setecentos
e quarenta e dois reais e quatorze centavos).
10. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste edital; da
Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável no que couber, naquilo que
não for incompatível com a legislação vigente); dos artigos do Regimento Geral da
UFMG que dispõem sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente
do caput do art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No 02/2013, do
Conselho Universitário, da Lei nº 8.745/1993, da Orientação Normativa Nº 5, da
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
do programa do processo seletivo, quando couber, e da tabela de pontuação que será
adotada para avaliação do "currículo vitae" (disponíveis no endereço eletrônico
https\\:www.fafich.ufmg.br). A inscrição implica o compromisso tácito por parte do
candidato de aceitar as condições estabelecidas para a realização do processo seletivo,
fixadas nos aludidos atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

ÉDILA VILELA DE RESENDE VON PINHO
Reitora em exercício

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 630 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018
RETIFICAÇÃO DO EDITAL
A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias resolve: retificar, em parte, o Edital nº 610/2018, de 16/11/2018,
publicado no Diário Oficial da União de 21/11/2018, Seção 3, página 61, Professor
Substituto, Escola de Educação Básica e Profissional. Centro Pedagógico - Núcleo
Básico,
ONDE SE LÊ:
"(...) retificar, em parte, o Edital de abertura nº 583/2018, de 09/11/2018
(...)"
"(...) UNIDADE: Escola de Educação Básica e Profissional - Centro Pedagógico Núcleo de Letras. (...)"
LEIA-SE:
"(...) retificar, em parte, o Edital de abertura nº 598/2018, de 09/11/2018
(...)"
"(...)UNIDADE: Escola de Educação Básica e Profissional - Centro Pedagógico Núcleo Básico. (...)"
SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
EDITAL, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA DE
MAGISTÉRIO SUPERIOR
A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, em cumprimento ao
disposto no art. 16, do Decreto No 6.944, de 21/08/2009, divulga a homologação do
resultado final do Concurso Público para a Carreira de Magistério Superior, abaixo
discriminado:
Nº 629 - Unidade: Escola de Belas Artes
Departamento: Artes Plásticas
Área de Conhecimento: Processos contemporâneo em Gravura
Edital: nº 204, de 03/05/2018, publicado no DOU de 04/05/2018
Vagas: 01 (uma)
Classe: A
Denominação: Professor Assistente A
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com
dedicação exclusiva
1º lugar: Isabela Sales Prado
2º lugar: Hortência Nunes Abreu
3º lugar: Tales Badeschi Faria
Data de Homologação Interna: 23/08/2018
Nº 631- Unidade: Faculdade de Medicina
Departamento: Medicina Preventiva e Social
Área de Conhecimento: Saúde Coletiva.
Edital: nº 225, de 14/05/2018, publicado no DOU de 17/05/2018
Vagas: 01 (uma)
Classe: A
Denominação: Professor Adjunto A
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com
dedicação exclusiva
1º lugar: Luiz Sérgio Silva
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018112700076
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