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Área: Manejo Florestal/ Economia Florestal
. Clas. Nº de

Inscrição
Nome Prova

Escrita
Prova

Didática
Prova
de
Defesa
de
Plano
de
Trabalho

Prova
de
Títulos

Nota
Final

. Não houve candidato aprovado na prova escrita

RAFAEL PIO

EDITAL Nº 8, DE 8 DE JANEIRO DE 2019

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade Federal de Lavras, no exercício
do cargo de Reitor, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com o art. 16 do
Decreto nº 6.944/2009 e art. 43 da Resolução CUNI nº 006/2018, homologa o resultado do
concurso público para Professor Adjunto A, nível 1 da Carreira de Magistério Superior,
realizado conforme edital PRGDP 104/2018:

Área: Anatomia e Histologia Humana

. Clas. Nº de
Inscrição

Nome Prova
Escrita

Prova
Didática

Prova
de
Defesa
de
Plano
de
Trabalho

Prova
de
Títulos

Nota
Final

. Não houve candidato aprovado

RAFAEL PIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 20, DE 7 DE JANEIRO DE 2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Reitor em exercício da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, em conformidade com a Lei nº 8.112/1990 e com o
disposto na Lei nº 12.772/2012 e suas alterações, resolve retificar, em parte, o Edital nº
700, de 19/12/2018, publicado no DOU de 24/12/2018, Seção 3, páginas 63 a 66, referente
ao Concurso Público de Provas e Títulos para provimento efetivo de vaga da Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, na Classe DI, Nível 1, lotada nesta
Universidade e destinada ao CENTRO PEDAGÓGICO da ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E
PROFISSIONAL, na área de conhecimento: Espanhol, nos seguintes termos:

Onde se lê:
"EDITAL Nº 700, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR"
Leia-se:
"EDITAL Nº 700, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO,

TÉCNICO E TECNOLÓGICO"
Onde se lê:
"O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições

legais e estatutárias..."
Leia-se:
"A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições

legais e estatutárias..."
Onde se lê:
"4.12. O Diretor Geral da Escola de Educação Básica e Profissional, ou por

delegação de competência, o Diretor do Colégio Técnico, no prazo de cinco dias úteis,
contados da data imediatamente posterior ao dia do encerramento das inscrições, decidirá
sobre a aceitação de cada um dos Requerimentos de Inscrição e encaminhará os
respectivos resultados ao Colégio Técnico."

Leia-se:
"4.12. O Diretor Geral da Escola de Educação Básica e Profissional, ou por

delegação de competência, o Diretor do Centro Pedagógico, no prazo de cinco dias úteis,
contados da data imediatamente posterior ao dia do encerramento das inscrições, decidirá
sobre a aceitação de cada um dos Requerimentos de Inscrição e encaminhará os
respectivos resultados ao Centro Pedagógico."

Onde se lê:
"4.12.2. Os Requerimentos de Inscrição serão despachados pelo Diretor da

Unidade, que decidirá sobre a aceitação de cada um deles, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da data imediatamente posterior ao dia do encerramento das inscrições,
ressalvado o disposto nos parágrafos 2º e 4º do artigo 5º da Resolução Complementar nº
02/2013."

Leia-se:
"4.12.2. Os Requerimentos de Inscrição serão despachados pelo Diretor da

Unidade, que decidirá sobre a aceitação de cada um deles, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da data imediatamente posterior ao dia do encerramento das inscrições,
ressalvado o disposto nos parágrafos 2º e 4º do artigo 5º da Resolução Complementar nº
02/2013.

4.13. Inscrição Via Postal
4.13.1. Será facultada a inscrição via Correios, desde que sejam satisfeitas as

seguintes condições:
I- encaminhamento do requerimento e de toda a documentação relacionada no

item 4.6 do presente Edital, para o endereço indicado no Quadro 1, mediante Aviso de
Recebimento-AR;

II- somente serão considerados inscritos os candidatos cuja documentação seja
recebida dentro do prazo previsto no presente Edital, não se responsabilizando a UFMG
por eventuais atrasos ou extravio da documentação.

4.13.2. Nesse caso, do Termo de Inscrição, constarão a data de postagem, a
data e o horário do recebimento da correspondência.

4.13.3. Serão enviados via postal ao candidato cuja inscrição for efetuada pelos
Correios, no endereço informado, o Protocolo de Inscrição e os demais documentos
previstos no item 4.10 deste Edital, mediante Aviso de Recebimento-AR."

Onde se lê:
"6.2. Os candidatos serão convocados para a realização das provas,

pessoalmente e por Edital, a ser fixado em quadro de avisos do Colégio Técnico da Escola
de Educação Básica e Profissional, com antecedência mínima de quinze dias".

Leia-se:
"6.2. Os candidatos serão convocados para a realização das provas,

pessoalmente e por Edital, a ser fixado em quadro de avisos do Centro Pedagógico da
Escola de Educação Básica e Profissional, com antecedência mínima de quinze dias".

Onde se lê:
"6.8. O Concurso será iniciado mediante sessão pública de instalação da

Comissão Examinadora, presidida pelo Diretor do Colégio Técnico, ou autoridade
pertinente, por delegação de competência do Diretor Geral da Escola de Educação Básica
e Profissional".

Leia-se:
"6.8. O Concurso será iniciado mediante sessão pública de instalação da

Comissão Examinadora, presidida pelo Diretor do Centro Pedagógico, ou autoridade
pertinente, por delegação de competência do Diretor Geral da Escola de Educação Básica
e Profissional".

Onde se lê:
"13.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da Universidade Federal de

Minas Gerais."
Leia-se:
"13.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitora da Universidade Federal

de Minas Gerais."

ALESSANDRO FERNANDES MOREIRA

EDITAL Nº 21, DE 7 DE JANEIRO DE 2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL

Para atendimento ao artigo 30 da Resolução Complementar nº 02/2013, de
07/02/2013 da UFMG, o Reitor em exercício da Universidade Federal de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais e estatutárias, em conformidade com a Lei nº 8.112/1990 e
com o disposto na Lei nº 12.772/2012 e suas alterações, resolve retificar, em parte, o
Edital nº 553, de 19/10/2018, publicado no DOU de 24/10/2018, Seção 3, páginas 69 a 72,
referente ao Concurso Público de Provas e Títulos para provimento efetivo de vaga da
Carreira de Magistério Superior, na Classe A, com a denominação de PROFESSOR ADJUNTO
A, Nível 01, lotada nesta Universidade e destinada ao DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS da
FACULDADE DE FARMÁCIA, na área de conhecimento: Bromatologia; Inocuidade; Operações
unitárias farmacêuticas, nos seguintes termos:

Onde se lê: "
Tabela de Pontuação da Prova de Títulos

. Quesitos / Critérios de análise Pontuação
(unidade)

Pontuação
(máxima)

. (...)

. Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE

. (...)

. Pontuação limite do quesito 30

. Quesito: ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
NÃO DOCENTE

. (...)

. Pontuação limite do quesito 9

"
Leia-se: " Tabela de Pontuação da Prova de Títulos

. Quesitos / Critérios de análise Pontuação
(unidade)

Pontuação
(máxima)

. (...)

. Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE

. (...)

. Pontuação limite do quesito 29

. Quesito: ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
NÃO DOCENTE

. (...)

. Pontuação limite do quesito 10

"

ALESSANDRO FERNANDES MOREIRA

EDITAL Nº 22, DE 7 DE JANEIRO DE 2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Reitor em exercício da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, em conformidade com a Lei nº 8.112/1990 e com o
disposto na Lei nº 12.772/2012 e suas alterações, resolve:

Retificar, em parte, o Edital nº 659, de 07/12/2018, publicado no DOU de
13/12/2018, Seção 3, página 62, que homologou o Concurso Público de Provas e Títulos
para provimento efetivo de vaga da Carreira de Magistério Superior, destinada à
FACULDADE DE LETRAS, nos seguintes termos:

Onde se lê:
"1º lugar: Bruno Neves Rati de Melo Rocha Coneglian:"
Leia-se:
"1º lugar: Bruno Neves Rati de Melo Rocha:"

ALESSANDRO FERNANDES MOREIRA

EDITAL Nº 11, DE 8 DE JANEIRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

O Reitor em exercício da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, com base na Constituição da República Federativa do
Brasil, na Lei 8.112/90 e suas alterações, na Lei 12.772/2012 e suas alterações, nos termos
do Decreto 6.944/2009 e suas alterações, do Decreto 7.485/2011 e suas alterações, e na
Resolução Complementar 02/2013 do Conselho Universitário, resolve tornar público que,
consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas inscrições de candidatos ao
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento efetivo de vaga(s) da Carreira de
Magistério Superior, na CLASSE A, com a denominação de PROFESSOR ADJUNTO A, Nível 1,
lotada(s) nesta Universidade e destinada(s) ao DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA do
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, de acordo com a seguinte discriminação:

1. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Atividades pertinentes à pesquisa, ensino no nível superior e extensão que,

indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e
transmissão do saber e da cultura e atividades inerentes ao exercício de direção,
assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além de outras
previstas na legislação vigente.

Quadro 1 - Quadro de especificação da(s) vaga(s)
. Número de vaga(s) 01 (uma)
. Área de conhecimento Anatomia Humana
. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação

exclusiva.
. Titulação Doutorado em Ciências ou em Biotecnologia ou áreas afins
. Perfil desejado do candidato Atuar no ensino, pesquisa e/ou extensão demonstrando boa didática e

potencial de excelência. O candidato deverá ter disponibilidade para atuar
nas disciplinas de Anatomia Humana e

. Neuroanatomia, nos turnos diurno e noturno. É desejável que o candidato
tenha pós-doutorado e que a área de atuação envolva pesquisa
interdisciplinar.

. Inscrição Período de inscrição Até 60 (sessenta) dias a partir da publicação do
Ed i t a l .

. Endereço Secretaria Geral do Instituto de Ciências
Biológicas

. Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 - Bloco M -
sala M1-308 - Pampulha - Belo Horizonte - MG -
CEP 31270-901
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