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ao qual deverá se
referir
o
plano
individual
de
trabalho
do
candidato.
Forma de seleção
Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de
trabalho.
Prazo para início da Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento
realização da seleção das inscrições.
A data do início da seleção será divulgada na página eletrônica
www.ica.ufmg.br
Prazo de validade da 18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital de
seleção
Homologação do resultado final, não prorrogáveis.
Duração do contrato 1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos
termos do item 9 do Edital de Condições Gerais para Realização
de Seleção de Professor Visitante.

de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor
Visitante Estrangeiro nº 89, publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção
3,
páginas
76
a
77,
disponibilizado
no
endereço
eletrônico
https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/.
1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO
1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para
Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89,
publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que
o candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.
1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade
desta seleção estão especificados no quadro seguinte:
.

.

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-se
que, em caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português,
prevalecerá a versão do Edital em português.
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SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

.

EDITAL Nº 115, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
ABERTURA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO
.

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas as inscrições de candidatos ao
processo seletivo para preenchimento de vaga de PROFESSOR VISITANTE e/ou VISITANTE
ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada ao INSTITUTO DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS. O processo seletivo será regido por este Edital e pelo Edital de Condições Gerais
para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89,
publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77,
disponibilizado no endereço eletrônico https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/.
1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO
1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para
Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89,
publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que o
candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.
1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade desta
seleção estão especificados no quadro seguinte:
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Nº 33, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

Número de vagas
01 (uma)
Área
de Engenharia de Alimentos
conhecimento
Regime de trabalho
40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação
exclusiva.
Titulação exigida
Doutorado em Engenharia de Alimentos ou Ciência e Tecnologia
de Alimentos ou áreas afins.
Perfil do candidato
Docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua
área de atuação.
Experiência interdisciplinar em Engenharia de Alimentos,
desenvolvimento de produtos, programas públicos envolvendo
Engenharia de Alimentos e parcerias nos setores público e
privado.
Inscrições
Tipo
Por
meio
eletrônico,
conforme
estabelecido no Edital de Condições
Gerais.
Período de inscrição
30 (trinta) dias a partir da publicação
deste Edital.
Endereço
eletrônico https://aplicativos.ufmg.br/
para realização da solicitacao_externa/
inscrição
Horário
Da 0:00 hora do dia subsequente ao da
publicação deste Edital até as 23:59
horas do 30o (trigésimo) dia.
Contato
Telefone(s): (38) 2101-7730
Correio eletrônico: secrgeral@ica.ufmg.br
Endereço da página www.ica.ufmg.br
eletrônica onde serão
encontrados a tabela
de pontuação para
análise
do curriculum vitae, o
programa da seleção,
quando couber, e o
"Plano de Trabalho
para o Professor
Visitante",ao
qual
deverá se referir o
plano individual de
trabalho
do
candidato.
Forma de seleção
Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de
trabalho. Apresentação de seminário.
Prazo para início da Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento
realização da seleção das inscrições.
A data do início da seleção será divulgada na página eletrônica
www.ica.ufmg.br
Prazo de validade da 18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital de
seleção
Homologação do resultado final, não prorrogáveis.
Duração do contrato 1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos termos
do item 9 do Edital de Condições Gerais para Realização de
Seleção de Professor Visitante.
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Número de vagas
Área
de
conhecimento
Regime de trabalho

01 (uma)
Geoprocessamento, Cartografia, Sistema de Informação
Geográfica
40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com
dedicação exclusiva.
Titulação exigida
Doutorado na área da seleção ou afins
Perfil do candidato Docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua
área de atuação, com histórico de contribuições à reflexão
sobre o ensino superior ou de proposição de inovações no
ensino de graduação.
Conhecimento acadêmico-científico sobre Geoprocessamento,
Cartografia e Sistema de Informação Geográfica.
Inscrições
Tipo
Por
meio
eletrônico,
conforme
estabelecido no Edital de Condições
Gerais.
Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação
deste Edital.
Endereço eletrônico https://aplicativos.ufmg.br/
para realização da solicitacao_externa/
inscrição
Horário
Da 0:00 hora do dia subsequente ao da
publicação deste Edital até as 23:59
horas do 30o (trigésimo) dia.
Contato
Telefone(s): (38) 2101-7730
Correio eletrônico: secrgeral@ica.ufmg.br
Endereço da página www.ica.ufmg.br
eletrônica
onde
serão encontrados a
tabela de pontuação
para análise do
curriculum vitae, o
programa
da
seleção,
quando
couber, e o "Plano
de Trabalho
para o Professor
Visitante",ao
qual
deverá se referir o
plano individual de
trabalho
do
candidato
Forma de seleção
Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de
trabalho. Apresentação de seminário.
Prazo para início da Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do
realização
da encerramento das inscrições.
seleção
A data do início da seleção será divulgada na página eletrônica
www.ica.ufmg.br
Prazo de validade da 18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital
seleção
de Homologação do resultado final, não prorrogáveis.
Duração do contrato 1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos
termos do item 9 do Edital de Condições Gerais para
Realização de Seleção de Professor Visitante.

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltandose que, em caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português,
prevalecerá a versão do Edital em português.
SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
EDITAL Nº 117, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
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:
Unidade: Faculdade de Medicina
Departamento: Pediatria
Área de Conhecimento: Pediatria
Edital: nº 454, de 30/07/2018, publicado no DOU de 31/07/2018
Vagas: 03 (três)
Classe: A
Denominação: Professor Assistente A
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral
Classificação:
1º lugar: Laís Meirelles Nicoliello Vieira
2º lugar: Tatiana de Oliveira Rassi
3º lugar: Adriana Teixeira Rodrigues
4º lugar: Daiana Elias Rodrigues
5º lugar: Romina Aparecida dos Santos Gomes
6º lugar: Ana Elisa Ribeiro Fernandes
7º lugar: Anna Carolina Dias Munaier Lages
8º lugar: Isabela Resende Silva Scherrer
9º lugar: Giane Marques Barbosa Chave
Data de Homologação Interna: 11/12/2018
Uma vez que não houve solicitação para uso das prerrogativas facultadas pela
Lei 12.990/2014, todas as vagas foram declaradas de ampla concorrência.

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-se
que, em caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português, prevalecerá
a versão do Edital em português.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
EDITAL Nº 116, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
ABERTURA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

EDITAL Nº 118, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas as inscrições de candidatos ao
processo seletivo para preenchimento de vaga de PROFESSOR VISITANTE e/ou
VISITANTE ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada ao INSTITUTO
DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS. O processo seletivo será regido por este Edital e pelo Edital

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, em cumprimento ao
disposto no art. 16, do Decreto 6.944, de 21/08/2009, divulga a homologação do
resultado final do processo seletivo para o cargo de Professor Substituto do Grupo de
Magistério Superior, abaixo discriminado:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019021500083
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