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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Proc. 23072.041077/2015-86 - Convênio firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Università di Camerino" (UNICAM), Itália.
Objeto: Promover o intercâmbio discente de caráter amplo nos níveis
da graduação e pós-graduação, além do intercâmbio de docentes e
pesquisadores. Valor: Não se aplica. Início da vigência: 27 de junho
de 2016. Fim de Vigência: 27 de junho de 2021. Nomes e cargos dos
signatários: Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez - Reitor da UFMG, e
Prof. Dr. Flavio Corradini - Presidente da UNICAM.

Espécie: Proc. 23072.003366/2016-68 - Convênio firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Westsächsischen Hochschule Zwickau"
(WHZ), Alemanha. Objeto: Convênio de Intercâmbio discente de
docente entre a UFMG e a WHZ. Valor: Não se aplica. Início da
vigência: 27 de junho de 2016. Fim de Vigência: 27 de junho de
2021. Nomes e cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime Arturo Ra-
mírez - Reitor da UFMG, e Prof. Dr. G. Krauthelm - Reitor da
WHZ.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Proc. 23072.005266/2013-23 - Termo Aditivo de Prorro-
gação de Acordo de Cooperação, firmado entre a Universidade Fe-
deral de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº 17.217.985/0001-04 e o
Instituto Superior de Serviço Social do Porto (ISSSP), Portugal. Ob-
jeto: Prorrogar o Acordo de Cooperação entre as instituições. Valor:
Não se aplica. Início da vigência: 05 de agosto de 2016. Fim de
Vigência: 05 de agosto de 2016. Nomes e cargos dos signatários:
Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez - Reitor da UFMG, e Profa. Dra.
Maria Sidalina Almeida - Presidente do Conselho Diretivo do
I S S S P.

EDITAL No- 359, DE 27 DE JUNHO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, resolve PRORROGAR, a
partir de 08/07/2016, pelo período de 06 (seis) meses, o prazo de
validade do Concurso Público para provimento de cargo na classe de
PROFESSOR SUBSTITUTO da Faculdade de Letras:

- Área de Conhecimento: Literaturas de Língua Inglesa. Edi-
tal nº 569/2015, de 14/10/2015, publicado no DOU de 15/10/2015,
Seção 03, página 73; homologado pelo Edital nº 11/2016, de
05/01/2016, publicado no DOU de 08/01/2016, Seção 3, página 56.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 361, DE 28 DE JUNHO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cum-
primento ao disposto no art. 16, do Decreto 6.944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do Concurso Público para o
cargo de Professor Substituto do Grupo de Magistério Superior, abai-
xo discriminado:

Unidade: Instituto de Ciências Biológicas
Departamento: Biologia Geral
Área de Conhecimento: Ecologia
Edital nº: 261 de 06/05/2016, publicado no DOU em

09/05/2016
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Classificação:
1º lugar: Rafael Pereira Leitão
2º lugar: Newton Pimentel de Ulhôa Barbosa
3º lugar: Anderson Vieira Chaves
Data de Homologação Interna: 03/06/2016

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 366, DE 28 DE JUNHO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, resolve incluir Unidade: Fa-
culdade de Letras no Edital nº 355, de 24/06/2016, publicado no
DOU em 27/06/2016, Seção 3, Página 45, que homologou o resultado
final de concurso público de Professor Substituto na área de co-
nhecimento Lingüística - Sintaxe e Semântica.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 362, DE 28 DE JUNHO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cum-
primento ao disposto no art. 16, do Decreto 6.944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do Concurso Público para o
cargo de Professor Substituto do Grupo de Magistério Superior, abai-
xo discriminado:

Unidade: Instituto de Geociências
Departamento: Geologia
Área de Conhecimento: Paleontologia
Edital nº: 315 de 13/06/2016, publicado no DOU em

14/06/2016
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Classificação:
1º lugar: Makênia Oliveira Soares Gomes
2º lugar: Rodrigo Parisi Dutra
3º lugar: Léo Galvão Carnier Fragoso
4º lugar: Natália Carolina Silva Gomes
Data de Homologação Interna: 27/06/2016

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 352, DE 23 DE JUNHO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, com base no Decreto nº
6.944/2009, nos termos do Decreto nº 7.485, de 18/05/2011, pu-
blicado no DOU de 19/05/2011, alterado pelo Decreto nº 8.259, de
29/05/2014, publicado no DOU de 30/05/2014, da Portaria Inter-
ministerial MPOG/MEC Nº 313, de 04/08/2015, publicada no DOU
de 05/08/2015, em conformidade com a Lei nº 8.112/1990 e com o
disposto na Lei nº 12.772/2012, alterada pela Lei nº 12.863/2013 e na
Resolução Complementar nº 02/2013, do Conselho Universitário, re-
solve 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 PRO-
FESSOR ADJUNTO A, Nível 1, lotada(s) nesta Universidade e des-
tinada(s) ao DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS da FACULDADE
DE FARMÁCIA, 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 pre-
vistas na legislação vigente.

Quadro 1 - Quadro de especificação da(s) vaga(s)

Número de va-
ga(s)

01 (uma)

Área de conheci-
mento

Bromatologia, Nutrição e Saúde

Regime de traba-
lho

Dedicação Exclusiva

Ti t u l a ç ã o Doutorado em Ciências de Alimentos e/ou Nu-
trição ou áreas afins.

Perfil desejado do
candidato

Graduação em Farmácia e/ou Nutrição. Atuação
profissional e/ou acadêmica em bromatologia,
com ênfase em interação alimento-medicamento,
alimentos para fins especiais, alimentos funcio-
nais, nutrição e saúde.

Inscrição Período de inscri-
ção

Até 30 (trinta) dias a partir da
publicação do Edital.

Endereço Secretaria Geral da Faculda-
de de Farmácia
Av. Antônio Carlos, 6627 -
sala 3010 - BL2
Pampulha - Belo Horizonte -
MG - CEP 31.2790-901

Horário Das 10:00 às 12:00 e das
14:00 às 16:00, nos dias
úteis.

Contato Telefone(s): (31) 3409-6830
Correio eletrônico: dir@far-
macia.ufmg.br

Endereço da pági-
na eletrônica onde
consta o(s) progra-
ma(s),

w w w. f a r m a c i a . u f m g . b r

quando for o caso,
e demais informa-
ções do Concurso
Tipos de prova Prova de Títulos, Prova Escrita com caráter eli-

minatório e Prova Didática.
Período de realiza-
ção do Concurso

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

Datas prováveis
para realização das
provas

2. DA(S) VAGA(S)
2.1. O Concurso visa ao provimento da(s) vaga(s) espe-

cificada(s) no Quadro 1 deste Edital.
2.2. O turno de trabalho diurno e/ou noturno do(s) can-

didato(s) nomeado(s) será definido pelo Departamento/Unidade. As
atividades serão desenvolvidas no horário de acordo com a neces-
sidade do Departamento/Unidade, sem direito de opção pelo can-
didato nomeado.

3. DA REMUNERAÇÃO
A remuneração inicial será composta pelo Vencimento Bá-

sico e pela Retribuição por Titulação (RT), conforme apresentada na
Tabela abaixo:

Tabela referente à remuneração do Cargo

Vencimento bá-
sico (R$)

Ti t u l a ç ã o Retribuição por
Titulação (R$)

Remuneração
(R$)

4.014,00 Doutorado 4.625,50 8.639,50

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. O prazo de inscrição terá início a partir da publicação

deste Edital.
4.2. As inscrições deverão ser realizadas no local, horário e

período especificados no Quadro 1 deste Edital.
4.3. A taxa de inscrição, no valor de R$ 215,99 (duzentos e

quinze reais e noventa nove centavos), deverá ser paga no Banco do
Brasil S/A, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU,
emitida através da página eletrônica www.tesouro.fazenda.gov.br, com
os seguintes dados: Unidade Gestora: 153062, Gestão: 15229, Código
de Recolhimento: 28883-7.

4.4. A inscrição somente será aceita mediante a confirmação
do pagamento da taxa de inscrição.

4.5. Em hipótese alguma, o valor referente ao pagamento da
taxa de inscrição será devolvido, salvo no caso de cancelamento do
certame por conveniência da UFMG.

4.6. O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, os
seguintes documentos:

a) Termo de requerimento de inscrição devidamente pre-
enchido e assinado;

b) Carteira de Identidade ou outra prova de ser brasileiro
nato ou naturalizado e, no caso de estrangeiro, documento de iden-
tificação (original e cópia);

c) Comprovação de quitação com o Serviço Militar, quando
for o caso, e com a Justiça Eleitoral, dispensável no caso de can-
didatos estrangeiros;

d) Comprovante de endereço para recebimento de corres-
pondência (original e cópia);

e) Comprovante do pagamento ou da isenção da taxa de
inscrição;

f) Sete cópias do "curriculum vitae".
4.7. Os documentos comprobatórios do "curriculum vitae"

deverão ser apresentados em via única, numerados sequencialmente e,
preferencialmente, na mesma sequência apresentada no "curriculum
vitae", até dez dias após a data final das inscrições.

4.8. O candidato portador de deficiência deverá, no ato da
inscrição, informar a deficiência e se necessita de condições especiais
para a realização das provas.

4.9. Em caso de inscrição por procuração, o procurador do
candidato deverá apresentar documentação original de identificação
com foto, bem como fornecer seu endereço e telefone para contato.

4.10. O candidato inscrito receberá, juntamente com o Pro-
tocolo de Inscrição, cópia deste Edital; do programa integral do Con-
curso, quando for o caso; da Resolução nº 13/2010, do Conselho
Universitário; da Resolução Complementar nº 02/2013, do Conselho
Universitário e de outros documentos e demais informações con-
sideradas pertinentes pelo Diretor da Unidade, que deverão ser con-
siderados parte integrante deste Edital.

4.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e
aceitação tácita das condições estabelecidas no presente Edital, das
leis e regulamentos aplicáveis e das instruções específicas para o
Cargo, das quais não poderá alegar desconhecimento.

4.12. O candidato é responsável pela exatidão e veracidade
de informações prestadas no ato da inscrição, arcando com as con-
sequências de eventuais erros, falhas ou omissões no preenchimento
de qualquer campo necessário à inscrição.

4.13. A relação nominal dos candidatos inscritos será afixada
no local de inscrição e divulgada na página eletrônica da Unidade,
bem como do Departamento, se houver.

4.14. 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.

4.15. Inscrição Via Postal
4.15.1. Será facultada a inscrição via Correios, desde que

sejam satisfeitas as seguintes condições:
I- encaminhamento do requerimento e de toda a documen-

tação 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.

4.15.2. Nesse caso, do Termo de Inscrição, constarão a data
de postagem, a data e o horário do recebimento da correspondên-
cia.

4.15.3. 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.

5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1. De acordo com o artigo 1º do Decreto nº 6.593, de

02/10/2008, o candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição,
declarando que é membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº 6.134, de 26/06/2007 e informando, no ato de inscrição, o
seu Número de Identificação Social (NIS) atribuído pelo Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
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