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EDITAL Nº 613, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
RETIFICAÇÃO DO EDITAL

A Reitora 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 581, de 14/08/2019, publicado no DOU de 19/08/2019, Seção 3, páginas 70 a 73, 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 1, lotada nesta Universidade e
destinada ao DEPARTAMENTO DE URBANISMO da ESCOLA DE ARQUITETURA, na área de conhecimento: Planejamento Urbano e Regional, nos seguintes termos:

Onde se lê: "Quadro 1 - Quadro de especificação da(s) vaga(s)

. (...)

. Inscrição Período de inscrição Até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da publicação do Edital.

. Contato Correio eletrônico: secrgeral@arq.ufmg.br

. (...)
"
Leia-se: "Quadro 1 - Quadro de especificação da(s) vaga(s)

. (...)

. Inscrição Período de inscrição Até 110 (cento e dez) dias a partir da publicação do Edital.

. Contato Correio eletrônico: dir@arq.ufmg.br

. (...)
"

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 615, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
RETIFICAÇÃO DO EDITAL

A Reitora 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 589, de 19/08/2019, publicado no DOU de 22/08/2019, Seção 3, páginas 75 a 77, 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 1, lotada nesta Universidade e
destinada ao DEPARTAMENTO DE GENÉTICA, ECOLOGIA E EVOLUÇÃO do INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, na área de conhecimento: Genética de populações e evolução ou genética
molecular e biotecnologia, nos seguintes termos:

Onde se lê: "Quadro 1 - Quadro de especificação da(s) vaga(s)

. (...)

. Inscrição Período de inscrição Até 60 (sessenta) dias a partir da publicação do Edital.

. Horário Das 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:00, nos dias úteis.

. Período de realização do Concurso/Datas De 70 (trinta) a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de encerramento das inscrições.

. prováveis para realização das provas

. (...)
"
Leia-se: "Quadro 1 - Quadro de especificação da(s) vaga(s)

. (...)

. Inscrição Período de inscrição Até 120 (cento e vinte) dias a partir da publicação do Edital.

. Horário Das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00, nos dias úteis.

. Período de realização do Concurso/Datas
prováveis para realização das provas

De 30 (trinta) a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de encerramento das inscrições.

. (...)
"

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 617, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A Reitora 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 9.739/2019 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 FOTOGRAFIA E CINEMA
da ESCOLA DE BELAS ARTES, 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 Fo t o g r a f i a

. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva.

. Titulação Doutorado em Artes ou Comunicação ou Design ou áreas afins

. Perfil desejado do candidato Profissional com experiência acadêmica.

. Inscrição Período de inscrição Até 100 (cem) dias a partir da publicação do Edital.

. Endereço Secretaria Geral da Escola de Belas Artes
Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 -Pampulha - Belo Horizonte - MG - CEP 31.270-901

. Horário Das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00, nos dias úteis.

. Contato Telefone(s): (31) 3409-5263
Correio eletrônico: dir@eba.ufmg.br

. Endereço da página eletrônica para https://sistemas.ufmg.br:443/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=ydBmauZud

. emissão de Guia de Recolhimento da
União - GRU

. Endereço da página eletrônica onde
consta o(s)

www.eba.ufmg.br

. programa(s), quando for o caso, e
demais informações do Concurso

. Tipos de prova Prova Escrita com caráter eliminatório
Prova de Títulos e Prova Didática.

. Período de realização do Concurso/Datas
prováveis para realização das provas

De 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de encerramento das inscrições, cumprindo a antecedência mínima de quatro meses da
realização da primeira prova em relação à data de publicação deste edital.

2. DA(S) VAGA(S)
2.1. O Concurso visa ao provimento da(s) vaga(s) especificada(s) no Quadro 1 deste Edital.
2.2. O turno de trabalho diurno e/ou noturno do(s) candidato(s) nomeado(s) será definido pelo Departamento/Unidade. As atividades serão desenvolvidas no horário de acordo com a

necessidade do Departamento/Unidade, sem direito de opção pelo candidato nomeado.
3. DA REMUNERAÇÃO
A remuneração inicial será composta pelo Vencimento Básico e pela Retribuição por Titulação (RT), conforme apresentada na Tabela abaixo:
Tabela referente à remuneração do Cargo

. Vencimento básico (R$) Titulação Retribuição por Titulação (R$) Remuneração (R$)

. 4.472,64 Doutorado 5.143,54 9.616,18
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