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7.3 Os candidatos poderão enviar suas dúvidas ao endereço eletrônico concursos@unila.edu.br.
7.4 O cronograma do Processo Seletivo Simplificado consta no Anexo deste edital, podendo ser alterado.
7.4.1 Em caso de alteração de datas, um novo cronograma será divulgado no endereço eletrônico https://documentos.unila.edu.br/concursos.
7.5 Ao realizar a inscrição, o candidato estará ciente dos termos deste edital e de que aceita suas normas e condições, dos quais não poderá alegar
desconhecimento.
7.6 Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor e pelo presente edital, sob pena de perder
o direito à vaga.
7.7 é de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado, pelo endereço
https://documentos.unila.edu.br/concursos no Portal de Documentos da Unila e pelo Diário Oficial da União.
7.8 A UNILA não se responsabiliza por problemas técnicos que impossibilitem a inscrição.
7.9 Casos não previstos neste edital serão avaliados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UNILA e em casos específicos enviados às bancas correspondentes.
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Cronograma Previsto do Processo Seletivo Simplificado
Período de inscrições
19 de agosto a 05 de setembro de 2021
Período para isenção da taxa de inscrição
19 a 29 de agosto de 2021
Divulgação da lista de deferidos e indeferidos da isenção
Até 03 de setembro de 2021
Divulgação das inscrições
Até 13 de setembro de 2021
Recursos das inscrições
Até dois dias após a divulgação
Homologação das inscrições
Até 16 de setembro de 2021
Divulgação da Banca Examinadora
Até 21 de setembro de 2021
Divulgação da data e horários das entrevistas via videoconferência
Até 21 de setembro de 2021
Divulgação do resultado provisório
Até 04 de outubro de 2021
Recursos do resultado provisório
Até dois dias após a divulgação
Homologação do resultado final
Até 14 de outubro de 2021

THIAGO CESAR BEZERRA MORENO
suas alterações, na Resolução Complementar 02/2013 do Conselho Universitário, e
considerando as medidas de prevenção e de enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), notadamente, a Lei Nº 13.979/2020,
a Instrução Normativa do Ministério da Economia nº 19, de 12 de março de 2020, do
Ministério da Economia, alterada pelas IN nº 20/2020, IN nº 21/2020 e IN nº 27/2020,
o Protocolo de Biossegurança, Adequação do Espaço Físico e Monitoramento da COVID19 da UFMG e o Plano para o retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo
remoto da UFMG, torna pública a retomada do Concurso Público de Provas e Títulos
objeto do Edital nº 690, de 9 de outubro de 2019, publicado no DOU em 11 de outubro
de 2019, suspenso pela Portaria nº 1952, de 23 de março de 2020, publicada no DOU
em 27 de março de 2020, o qual passa a ser regido de acordo com os dispositivos a
seguir, naquilo que dispõem, mantendo-se as demais regras editalícias não
conflitantes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Todas as informações relativas ao presente concurso estarão disponíveis
no sítio eletrônico da Unidade: https://www.eng.ufmg.br.
1.2. Os contatos pertinentes ao concurso serão realizados por meio do correio
eletrônico concursos@eng.ufmg.br.
1.3. O concurso será realizado na modalidade presencial para os candidatos e
na modalidade a distância para os membros da Comissão Examinadora, em sua
totalidade ou em parte, por meio de videoconferência.
1.4. Os documentos comprobatórios do curriculum vitae, numerados e
ordenados, preferencialmente, na mesma sequência apresentada no curriculum vitae,
deverão ser organizados em arquivos no formato PDF e disponibilizados para download
pela equipe da Secretaria Geral da Escola de Engenharia, em plataformas usuais para
armazenamento e compartilhamento de arquivos. O gerenciamento do espaço de
armazenamento necessário para disponibilização dos arquivos é de responsabilidade
exclusiva do candidato. O link para download dos arquivos deverá ser enviado para o
endereço eletrônico concursos@eng.ufmg.br em até vinte e quatro horas após a
divulgação da lista de classificados na Prova Escrita.
1.4.1. Os documentos comprobatórios devem estar agrupados em arquivos
PDF de até 20 MBytes, quantos forem necessários.
1.4.2. O recebimento dos documentos comprobatórios será confirmado por
meio de mensagem eletrônica ao candidato no endereço eletrônico informado pelo
candidato no ato da inscrição, em até 1 (um) dia útil.
1.4.3.A UFMG exime-se de quaisquer responsabilidades referentes ao efetivo
download dos documentos por quaisquer motivos de ordem técnica relativos a
computadores, falhas de comunicação, desconexão, congestionamento de linhas de
comunicação, procedimento indevido, bem como por outros fatos que impossibilitem o
download dos documentos. O candidato será informado por mensagem eletrônica no
caso de ocorrência de problemas no download dos arquivos.
1.4.4. A UFMG reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, a
apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas dos documentos
comprobatórios, pessoalmente ou por envio postal.
2. DO INÍCIO DO CONCURSO
2.1. O período de realização do concurso será de 30 (trinta) a 90 (noventa) a
partir da publicação deste Edital.
2.2. Todos os atos praticados após o encerramento das inscrições estão
cancelados. Nova Comissão Avaliadora será constituída, podendo ser mantidos parcial ou
integralmente os membros da Comissão original, sendo reiniciados todos os
procedimentos previstos para a realização do Concurso.
2.3. Os candidatos serão convocados para realização das provas, pessoalmente
e por meio de publicação de Edital na página eletrônica informada no subitem 1.1 deste
Edital, com antecedência mínima de 15 dias.
2.3.1. Considera-se convocação pessoal a que for encaminhada ao endereço
eletrônico informado pelo candidato no ato da inscrição, eximindo-se a UFMG de
quaisquer responsabilidades por convocação não recebida por quaisquer motivos de
ordem técnica relativos a computadores, falhas de comunicação, desconexão,
congestionamento de linhas de comunicação, procedimento indevido, bem como por
outros fatos que impossibilitem o recebimento da convocação.
2.4. Fica vedada a inclusão de novos documentos pelos candidatos
inscritos.
2.5. O Concurso será iniciado mediante sessão pública de instalação da
Comissão Examinadora, presidida pelo Chefe do Departamento ou autoridade
pertinente.
2.5.1. A participação dos membros da Comissão Examinadora, em parte ou
em sua totalidade, se dará por meio de videoconferência.
2.5.2. A participação dos candidatos será presencial.
2.6. A Comissão Examinadora poderá contar com pessoal de apoio operacional
do concurso designado pela Chefia do Departamento e/ou Direção da Unidade, para a
realização de atividades presenciais.
2.7. A infraestrutura para a realização da videoconferência é de
responsabilidade da Unidade Acadêmica da UFMG.
3. DOS PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA
3.1. Este concurso observará, em todas as suas fases, o Protocolo de
Biossegurança, Adequação do Espaço Físico e Monitoramento da COVID-19 da UFMG e o
Plano para o retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo remoto da UFMG,
estabelecidos pelo Comitê Permanente de Enfrentamento do Novo Coronavírus da UFMG
(disponíveis na página eletrônica https://ufmg.br/coronavirus), e os planos e protocolos
de biossegurança estabelecidos pelo Comitê Local da Escola de Engenharia (disponíveis na
página eletrônica https://www.eng.ufmg.br).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 - UASG 153061
Nº Processo: 004274/2021-72. Objeto: Aquisição de produtos químicos, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 153.
Edital: 20/08/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Rua José Lourenço
Kelmer, S/nº - Bairro São Pedro, São Pedro - Juiz de Fora/MG ou
https://www.gov.br/compras/edital/153061-5-00023-2021. Entrega das Propostas: a partir de
20/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/09/2021 às
10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Os licitantes deverão cotar dentro
das especificações contidas no edital e seus anexos..
SANDRA FARIA FABRES
Pregoeiro
(SIASGnet - 19/08/2021) 153061-15228-2020NE800058

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
EXTRATO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES Nº 24/2021-UFLA
Processo: 23090.007833/2021-78. Partícipes: Universidade Federal de Lavras - UFLA (Brasil);
Universidade de Lisboa (Portugal). Objeto: Estabelecimento de parceria internacional com o
escopo de promover o intercâmbio de discentes, de caráter amplo, em nível de graduação e
pós-graduação, e o intercâmbio de docentes pesquisadores e técnicos administrativos, entre a
UFLA e a Universidade de Lisboa. Vigência: 17/08/2021 a 17/08/2026. Data de Assinatura:
17/08/2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO
Nº 081/2021 - Professor Substituto. Contratante: Universidade Federal de Minas Gerais. Contratado:
Rodrigo Manoel Frade. Objeto: magistério no Departamento de Instrumento e Canto da Escola de
Música, em regime de 40 (quarenta) horas semanais. Retribuição: R$ 4.304,92, correspondente ao
vencimento de Professor de Magistério Superior, Classe A, denominação Assistente A, Nível 01.
Autorização interna: Parecer da CPPD nº 117/2021. Vigência: 16/08/2021 a 20/02/2022. Data da
assinatura: 16/08/2021. Verba: Dotação do Tesouro Nacional. Processo nº 23072.238886/2021-57.
EDITAL Nº 1.281, DE 17 DE AGOSTO DE 2021
PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, resolve PRORROGAR, a partir de 11/09/2021, pelo período de 06 (seis)
meses, o prazo de validade do processo seletivo para provimento de cargo na classe de
PROFESSOR SUBSTITUTO do Departamento de Ciências da Computação do Instituto de
Ciências Exatas:
- Área de Conhecimento: Arquitetura de Computadores; Estruturas de Dados;
Programação Científica; Programação de Computadores. Edital nº 550, de 16/10/2020,
publicado no DOU de 19/10/2020711, Seção 03, página 69, retificado pelo Edital nº711, de
23/11/2020, publicado no DOU de 25/11/2020, Seção 03, página79; e homologado pelo
Edital nº 395/2021, de 08/03/2021, publicado no DOU de 10/03/2021, Seção 3, página 64.
SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
EDITAL Nº 1.280, DE 17 DE AGOSTO DE 2021
PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, resolve PRORROGAR, a partir de 17/11/2021, pelo
período de 06 (seis) meses, o prazo de validade do processo seletivo para provimento
de cargo na classe de PROFESSOR SUBSTITUTO da Escola de Educação Básica e
Profissional/Centro Pedagógico:
- Área de Conhecimento: Teatro. Edital nº 399/2021, de 25/02/2021,
publicado no DOU de 09/03/2021, Seção 03, páginas 66 e 67; homologado pelo Edital
nº 699/2021, de 10/05/2021, publicado no DOU de 13/05/2021, Seção 3, página 86.
SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
EDITAL Nº 1.284, DE 17 DE AGOSTO DE 2021
RETOMADA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE
CARGO DO MAGISTÉRIO SUPERIOR REGIDO PELO EDITAL 690/2019
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, no
Decreto 7.485/2011 e suas alterações, no limite autorizado para o quadro docente da
UFMG conforme Portaria Interministerial 197/2020, nos termos do Decreto 9.739/2019 e
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021082000054
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

