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O Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH) da UFMG irá proceder, 

nos dias 17 a 19 de julho de 2012, o recebimento dos títulos para a Prova de Títulos, conforme 

consta no item 5.4 do Edital 327/2012. 

 

O resultado divulgado no dia 16 de julho de 2012, na página de Concursos da UFMG, para 

esses cargos, é o parcial, sendo que apenas esses candidatos relacionados são elegíveis para 

a prova de títulos. 

 

Aos portadores de título de Doutor serão conferidos 10 (dez) pontos e aos portadores do título 

de Mestre 06 (seis) pontos, não cumulativos, atingindo no máximo 10 (dez) pontos, ou seja, 

vale o maior título. A pontuação obtida na prova de títulos será somada as das provas objetivas 

para a classificação final dos candidatos aprovados. 

 

Serão aceitos como comprovantes para a prova de títulos as fotocópias autenticadas dos 

seguintes documentos: diploma dos títulos de Doutor e Mestre ou declaração de conclusão de 

curso, expedidos pela instituição que outorgou o título. Não serão aceitos, em nenhuma 

hipótese, outros documentos com o objetivo de obtenção de pontos para esta prova de títulos. 

 

Os títulos deverão ser entregues em envelope lacrado, devidamente identificado com o 

nome do candidato, cargo pretendido e número de inscrição no concurso, recebendo o 

candidato um contra recibo da entrega.  

 

Os envelopes com os títulos deverão ser entregues no DRH, nos três dias úteis 

subsequentes ao dia da divulgação do resultado das provas objetivas, ou seja, nos dias 

17 a 19 de julho de 2012. 

 

O DRH/UFMG está localizado na Avenida Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa III – 

Campus Pampulha – Belo Horizonte – MG, com o horário de funcionamento de 9 (nove) às 11 

(onze) horas e de 13 (treze) às 16 (dezesseis) horas, excluindo sábados domingos e feriados. 

 

Não serão aceitos títulos entregues fora do prazo estabelecido, não cabendo também recurso 

para esta prova. 
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