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. 23070.009160/2021-29 1 40H Regional Goiânia R$ 4.431,43 Endodontia (²) Assistente Graduação em Odontologia, Mestrado em Odontologia
ou Ciências da Saúde

01/03/2021 a
09/03/2021

Faculdade de Odontologia -
FO / U FG

30/11/2021

. 23070.009162/2021-18 1 40H Regional Goiânia R$ 4.431,43 Estatística (²) Assistente Graduação em Estatística ou áreas afins e Mestrado em
Estatística ou áreas afins

01/03/2021 a
09/03/2021

Instituto de Matemática e
Estatística - IME/UFG

30/11/2021

.

23070.009165/2021-51 1 40H Regional Goiânia R$ 4.431,43 M a t e m á t i c a / Ed u c a ç ã o
Matemática (¹)

Assistente
Graduação em Matemática e Mestrado em Educação
Matemática ou Educação em Ciências com ênfase em

Matemática ou Educação com ênfase em Matemática

01/03/2021 a
09/03/2021

Instituto de Matemática e
Estatística - IME/UFG

30/11/2021

. 23070.009168/2021-95 1 40H Regional Goiânia R$ 4.431,43 Relações Internacionais Assistente Graduação em Relações Internacionais; e Mestrado em
Relações Internacionais ou áreas afins

01/03/2021 a
09/03/2021

Faculdade de Ciências Sociais
- FCS/UFG

30/11/2021

. 23070.009173/2021-06 1 40H Regional Goiânia R$ 4.431,43 Museologia Assistente Graduação em Museologia com Mestrado em
Museologia, ou áreas afins

01/03/2021 a
09/03/2021

Faculdade de Ciências Sociais
- FCS/UFG

30/11/2021

. 23070.009176/2021-31 2 40H Regional Goiânia R$ 4.431,43 Design de Ambientes Assistente Mestrado em Design, Arquitetura e Urbanismo e áreas
afins

01/03/2021 a
09/03/2021

Faculdade de Artes Visuais -
FAV / U FG

30/11/2021

. 23070.009181/2021-44 1 20H Regional Goiânia R$ 2.855,64 Fundamentos da
Biblioteconomia nos Contextos

Social, Cultural e Educacional

Assistente Graduação em Biblioteconomia com Mestrado em
Ciência da Informação ou nas áreas afins (Ciências
Humanas ou Sociais Aplicadas, segundo a classificação

do CNPq)

01/03/2021 a
09/03/2021

Faculdade de Informação e
Comunicação - FIC/UFG

30/11/2021

. 23070.009201/2021-87 1 40H Regional Goiânia R$ 6.444,49 Ec o l o g i a Adjunto Doutorado em Ecologia ou áreas afins 01/03/2021 a
09/03/2021

Instituto de Ciências
Biológicas - ICB/UFG

30/11/2021

. 23070.009203/2021-76 2 40H Regional Goiânia R$ 4.431,43 Saúde Pública Assistente Mestrado Acadêmico ou Profissional na área de Nutrição
em Saúde Pública e áreas afins, além de graduação em

Nutrição.

01/03/2021 a
09/03/2021

Faculdade de Nutrição -
FA N U T / U FG

30/11/2021

. 23070.009209/2021-43 1 40H Regional Goiânia R$ 4.431,43 Nutrição Clínica Assistente Mestrado Acadêmico ou Profissional na área de Nutrição
Clínica e áreas afins, além de Graduação em Nutrição.

01/03/2021 a
09/03/2021

Faculdade de Nutrição -
FA N U T / U FG

30/11/2021

. 23070.009211/2021-12 1 40H Regional Goiânia R$ 3.130,85 Violoncelo e Música de Câmara
(²)

Auxiliar Bacharelado ou Licenciatura em Música 01/03/2021 a
09/03/2021

Escola de Música e Artes
Cênicas - EMAC/UFG

30/11/2021

. 23070.009215/2021-09 1 40H Regional Goiânia R$ 3.130,85 Violino, Música de Câmara e
Percepção Musical

Auxiliar Bacharelado ou Licenciatura em Música 01/03/2021 a
09/03/2021

Escola de Música e Artes
Cênicas - EMAC/UFG

30/11/2021

. 23070.009217/2021-90 1 40H Regional Goiânia R$ 3.130,85 Linguagem e Estruturação
Musical e Teclado

Auxiliar Bacharelado ou Licenciatura em Música 01/03/2021 a
09/03/2021

Escola de Música e Artes
Cênicas - EMAC/UFG

30/11/2021

. 23070.009218/2021-34 1 40H Regional Goiânia R$ 3.130,85 Educação Musical, Estágio
Supervisionado e Canto (1)

Auxiliar Licenciatura em Música 01/03/2021 a
09/03/2021

Escola de Música e Artes
Cênicas - EMAC/UFG

30/11/2021

. 23070.009219/2021-89 1 20 H Regional Goiânia R$ 2.855,64 Sociologia (²) Assistente Graduação em Ciências Sociais com Mestrado em
Sociologia, Educação ou áreas afins.

01/03/2021 a
09/03/2021

Centro de Ensino e Pesquisa
Aplicada à Educação -

C E P A E / U FG

30/11/2021

. 23070.009221/2021-58 1 20 H Regional Goiânia R$ 2.855,64 Química Assistente Licenciatura em Química com Mestrado em Química,
Ensino de Química, Educação ou áreas afins.

01/03/2021 a
09/03/2021

Centro de Ensino e Pesquisa
Aplicada à Educação -

C E P A E / U FG

30/11/2021

(1)uma das vagas reservada às pessoas com deficiência, conforme disposto no item 6 do Edital de Condições Gerais n.º 5/2021
(2)uma das vagas reservada aos candidatos negros, conforme disposto no item 7 do Edital de Condições Gerais n.º 5/2021
(3)E N D E R EÇO S :
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE/UFG
Câmpus II (Samambaia) - Av. Esperança, s/n, Câmpus Samambaia - Goiânia/GO. CEP: 74690-900, fone: (62) 3521-1083
e-mail: inunes@ufg.br sítio: www.cepae.ufg.br / horário de atendimento ao público externo: das 08h00min às 16h00min
Escola de Música e Artes Cênicas - EMAC/UFG
Campus II (Samambaia) - Av. Esperança, s/n, Câmpus Samambaia - Goiânia/GO. CEP: 74690-900, fone: (62) 3521-1125 e-mail: adm.emac@ufg.br sítio: www.emac.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 7h00min às 22h00min
Faculdade de Nutrição - FANUT/UFG
Campus I (Colemar Natal e Silva) - Rua 227 Qd. 68 s/nº. - Setor Leste Universitário - Goiânia/GO CEP: 74.605-220, fone: (62) 3209-6270
e-mail: diretoria.fanut.ufg@gmail.com sítio: www.fanut.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 08h00min às 18h00min
Faculdade de Artes Visuais - FAV/UFG
Campus II - Av. Esperança, s/n, Câmpus Samambaia - Goiânia/GO. CEP: 74690-900, fone (62) 3521-1444 e-mail: administrativa.fav@ufg.br sítio: www.fav.ufg.br
Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/UFG
Câmpus Aparecida de Goiânia - Rua Mucuri, s/n, Área 03 (Câmpus da UEG/UFG), Setor Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO - 74968-755, fone: (62) 3209-6551 e-mail:

cap.fct@ufg.br sítio: www.fct.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 08h00min às 17h30min
Faculdade de Informação e Comunicação - FIC/UFG
Campus II - Av. Esperança, s/n, Campus Samambaia - Goiânia/GO - 74690-900, fone: (62) 3521-1335 e-mail: secadm.fic@ufg.br sítio: www.fic.ufg.br
Faculdade de Odontologia - FO/UFG
Câmpus I (Colemar Natal e Silva) - Av. Universitária, s/n, Setor Leste Universitário - Goiânia-GO, fone: (62) 3209-6325 ou (62) 3209-6253 e-mail: pessoas.fo@ufg.br sítio:

www.odonto.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 8h00min às 18h00min
Instituto de Ciências Biológicas - ICB/UFG
Câmpus II (Samambaia) - Av. Esperança, s/n, Câmpus Samambaia - Goiânia/GO - CEP: 74690-900, fone (62) 3521-1947
e-mail: welintonbio@gmail.com / chefia.dpto.ecologia.icbufg@gmail.com (Ecologia) sítio: www.icb.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min
Instituto de Matemática e Estatística - IME/UFG
Câmpus II (Samambaia) - Av. Esperança, s/n, Campus Samambaia - Goiânia/GO - 74690-900, fone: (62) 3521-1208
e-mail: mauricio_pieterzack@ufg.br sítio: www.ime.ufg.br/
horário de atendimento ao público externo: das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min

EDWARD MADUREIRA BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2020/UFJ

Espécie: Contrato UFJ 001/2020. Processo 23070.046158/2020-50. Objeto: Cooperação
entre os partícipes para a integração da UFJ aos setores de produção, serviços,
comunidade e governo, possibilitando a operacionalização de Programas de Estágio de
Estudantes desta Instituição de Ensino visando ao desenvolvimento de atividades de
aproximação e integração ao mercado de trabalho. Partes: Universidade Federal de
Jataí e CIDE CAPACITAÇÃO INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Assinatura: 10/02/2021.
Vigência: 10/02/2021 a 09/02/2026.

EDITAL Nº 1, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021
PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES

O Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí, sob tutoria da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS estabelecida pelo Termo Aditivo ao Termo de
Cooperação Técnica entre o MEC e a UFG, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 11, § 1º, da Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018 e a Portaria MEC nº 2.121,
de 10 de dezembro de 2019, resolve PRORROGAR até o dia 01/03/2021 as inscrições
dos processos seletivos para contratação de Professor Substituto na Unidade
Acadêmica de Ciências da Saúde, área: Educação Física, Estágio, Esporte, Lazer e
Dançar (processo n.º 23070.007412/2021-85) e na Unidade Acadêmica de Ciências
Exatas, área: Matemática e Educação Matemática (processo n.º 23070.007785/2021-56),
objetos do Edital n.º 1/2021, publicado no Diário Oficial da União de 11/02/2021,
seção 3, páginas 55 e 56.

AMÉRICO NUNES DA SILVEIRA NETO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2020 - UASG 153032

Nº Processo: 23090029780202065. Objeto: Aquisição de Material de limpeza e produtos de
higienização II, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
anexos.. Total de Itens Licitados: 47. Edital: 22/02/2021 das 08h00 às 12h00 e das 14h00
às 17h59. Endereço: Praça Prof. Edmir Sá Santos - Cx. Postal 3037, - Lavras/MG ou
https://www.gov.br/compras/edital/153032-5-00078-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 22/02/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/03/2021
às 08h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALFREDO CARLOS JUNIOR
Diretor Licitações Contratos e Convênios

(SIASGnet - 18/02/2021) 153032-15251-2020NE801029

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 282, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), contado(s) a partir do dia subsequente
ao dia da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições de candidatos ao(s)
processo(s) seletivo(s) para preenchimento de vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, a ser(em) lotado(s) nesta Universidade, de acordo com a
seguinte especificação:

UNIDADE: Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
DEPARTAMENTO: Esportes. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CONHECIMENTO: Ensino dos
Esportes Coletivos/Estágio. TITULAÇÃO: Mestrado em Educação Física ou Ciências do
Esporte. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 15 (quinze) dias, a partir do dia subsequente ao dia da
publicação do Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 15 (quinze) dias úteis após o
encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae" e
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entrevista com arguição sobre a área de conhecimento por videoconferência. As
instruções para a realização da videoconferência e critérios de avaliação das provas
estarão disponíveis na página eletrônica
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/institucional/concursos/. Endereço eletrônico para
contato: deptoesp@gmail.com. PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 6 (seis)
meses, contados a partir do dia subsequente ao dia da publicação do Edital de
Homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério
do órgão interessado no certame.

1 As inscrições serão realizadas por meio eletrônico no endereço
https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/, com o envio de toda a documentação
informada no item 1.1.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher os campos
solicitados e anexar os seguintes documentos, em formato pdf: I) Carteira de
Identidade ou outro documento que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se
estrangeiro, deverá comprovar ser portador do visto pertinente ou de autorização de
residência; II) CPF; III) prova de quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação
com o serviço militar, quando couber; IV) "curriculum vitae", abrangendo: a) graus,
diplomas universitários e certificados de cursos de especialização e de aperfeiçoamento
(título obtido em instituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por
universidade pública); b) experiência docente; c) experiência científica, técnica ou
artística; d) experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida
em reconhecimento de atividade intelectual relevante; V) documentos comprobatórios
do "curriculum vitae".

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com
cédula de identidade com visto temporário. Entretanto, por ocasião da contratação,
será exigida a autorização de residência, comprovada por meio de certidão de registro
ou documento equivalente, ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de validade
compatível. Neste caso, será exigida, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da
contratação do candidato, a apresentação do protocolo do pedido de autorização de
residência, sob pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos
decorrentes da seleção.

2. A apuração do resultado da seleção será realizada em sessão pública, por
videoconferência, conforme o estabelecido no art. 43 e exclusivamente no caput do
art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho
Universitário.

3. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:

3.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece
a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo considerado para esse fim a data de
realização das provas;

3.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais atribuídas pelos
Examinadores;

3.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos Examinadores
em cada item, observado o disposto no artigo 42 da Resolução Complementar nº
02/2013 do Conselho Universitário;

3.4. tiver a maior idade;
3.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, a

ser realizado publicamente durante a sessão de apuração final do resultado do
Processo Seletivo.

4. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final da
Comissão Examinadora.

5. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo de 2 dias úteis
para recursos, será submetido à Câmara Departamental, ou instância equivalente, para
homologação.

6. O resultado final será divulgado por Edital publicado em órgão de
comunicação, interno ou externo à Universidade, por ordem de classificação e
respeitados os limites dispostos no Anexo II do Decreto nº 9.739 de 2019.

6.1. Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de
que trata o Anexo II do Decreto nº 9.739/2019, ainda que tenham atingido nota
mínima, estarão automaticamente reprovados no Processo Seletivo.

6.2. Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados
será considerado reprovado nos termos do artigo 39 do Decreto nº 9.739/2019.

6.3. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra a
homologação ou a anulação total ou parcial do resultado final da seleção, por estrita
arguição de ilegalidade, no prazo de dois dias úteis, contados a partir de divulgação
oficial do resultado final.

7. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser contratados como
professor substituto servidores da administração direta ou indireta da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo
integrante das carreiras de magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a
compatibilidade de horários e de cargos.

7.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo com base na Lei
nº 8.745/1993 não poderão ser novamente contratados antes de decorridos 24 (vinte
e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior.

7.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento da
contratação declaração de não possuir participação em gerência ou administração de
empresa privada ou de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de
acionista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da Lei nº
8.112/1990.

8. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s) seletivo(s)
constante(s) deste edital, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, segundo a Lei
n° 8.745/1993.

8.1. Os candidatos excedentes poderão ser contratados caso haja
autorização de concessão de vaga de professor substituto à Unidade e ao
Departamento e na área de conhecimento informados no caput deste edital, dentro do
período de validade do processo seletivo.

9. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título
de Mestre, será de R$ 4.304,92 (quatro mil trezentos e quatro reais e noventa e dois
centavos) e título de Doutor, será de R$ 5.831,21 (cinco mil oitocentos e trinta e um
reais e vinte e um centavos).

10. No ato da inscrição, estará disponível para o candidato no sistema de
inscrição cópia deste edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável
no que couber naquilo que não for incompatível com a legislação vigente); dos artigos
do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre a admissão de docentes; dos artigos
42, 43 e exclusivamente do caput do art. 44 e incisos I a V, da Resolução
Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário, da Lei nº 8.745/1993, da
Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa do processo seletivo, quando couber,
e da tabela de pontuação que será adotada para avaliação do "currículo vitae"
(disponíveis no endereço eletrônico
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/institucional/concursos/). A inscrição implica o
compromisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições estabelecidas para
a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos atos, das quais não poderá ser
alegado desconhecimento.

11. O candidato é responsável pelo correto acesso, preenchimento de dados
e encaminhamento da documentação na página eletrônica informada no item 1 deste
edital para efetivar a inscrição, bem como para providenciar equipamento, programas
específicos e internet necessários à realização da (prova/entrevista) por
videoconferência, eximindo-se a UFMG de quaisquer responsabilidades por inscrição ou
(prova/entrevista) não efetivada ou deficiente 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 a transferência de dados.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 286, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Pró-Reitora de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais,
com base no disposto no art. 2º, inciso III da Portaria nº 2.145, de 03/04/2020, e em
cumprimento ao disposto no art. 39, do Decreto nº 9.739, de 28/03/2019, divulga a
homologação do resultado final do processo seletivo para o cargo de Professor Substituto
do Grupo de Magistério Superior, abaixo discriminado:

Unidade: Escola de Engenharia.
Departamento: Engenharia Elétrica.
Área de Conhecimento: Engenharia Elétrica.
Edital: 752, de 27/11/2020, publicado no DOU de 01/12/2020.
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais.
Classificação:
1º lugar: Thiago Morais Parreiras
2º lugar: Geraldo Pereira de Souza
3º lugar: Polyanna Mara Pereira
4º lugar: Tiago Coelho Magalhães
5 º lugar: Renato Vale de Oliveira
Data de Homologação Interna: 18/12/2020

MARIA MÁRCIA MAGELA MACHADO

EDITAL Nº 289, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021
RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 191/2019

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, resolve RETIFICAR, em parte, o Edital de abertura nº 191, de 18 de
março de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 20 de março de 2019, Seção 3,
página 99, de Processo Seletivo para vaga de PROFESSOR VISITANTE E VISITANTE
ESTRANGEIRO alocada no DEPARTAMENTO DE TEORIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO da
Escola de Ciência da Informação, na área de conhecimento: Teoria e práticas de mediação
da informação: competência informacional, leitura, biblioteca escolar e estudo de usuários
de sistema de informação:

ONDE SE LÊ: "Prazo de Validade: 18 (dezoito) meses, contados a partir da
publicação do Edital de Homologação do resultado final, não prorrogáveis."

LEIA-SE: "Prazo de Validade: 18 (dezoito) meses, contados a partir da
publicação do Edital de Homologação do resultado final, prorrogável por até 6 (seis)
meses."

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 290, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021
PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE PROCESSO SELETIVO

DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, resolve PRORROGAR, a partir de 17/03/2021, pelo período de 6 (seis)
meses, o prazo de validade do processo seletivo para provimento de Professor Visitante e
Visitante Estrangeiro alocada no DEPARTAMENTO DE TEORIA E GESTÃO DA INFORMAÇ ÃO
da ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, regido pelo Edital de Condições Gerais Nº 89, de
30 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 31 de janeiro de
2019, e pelo Edital de abertura nº 191, de 18 de março de 2019, publicado no DOU de 20
de março de 2019, cujo resultado final foi homologado pelo Edital nº 644, de 10 de
setembro de 2019, publicado no DOU de 16 de setembro de 2019, Seção 3, página 87.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 295, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), contado(s) a partir do dia subsequente ao
dia da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições de candidatos ao(s)
processo(s) seletivo(s) para preenchimento de vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, a ser(em) lotado(s) nesta Universidade, de acordo com a seguinte
especificação:

UNIDADE: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. DEPARTAMENTO:
História. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CONHECIMENTO: História das Américas no Período
Colonial. TITULAÇÃO: Mestrado em História ou áreas afins. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez)
dias, a partir do dia subsequente ao dia da publicação do Edital. DATA DA SELEÇ ÃO :
primeira segunda-feira após o encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise
de "curriculum vitae" e entrevista por videoconferência. As instruções para a realização
da videoconferência e critérios de avaliação das provas estarão disponíveis na página
eletrônica http://historia.fafich.ufmg.br/depto/. Endereço eletrônico para contato:
his@fafich.ufmg.br. PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 6 (seis) meses,
contados a partir do dia subsequente ao dia da publicação do Edital de Homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do órgão interessado
no certame.

1 As inscrições serão realizadas por meio eletrônico no endereço
https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/, com o envio de toda a documentação
informada no item 1.1.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher os campos solicitados
e anexar os seguintes documentos, em formato pdf: I) Carteira de Identidade ou outro
documento que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro, deverá
comprovar ser portador do visto pertinente ou de autorização de residência; II) CPF; III)
prova de quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação com o serviço militar,
quando couber; IV) "curriculum vitae", abrangendo: a) graus, diplomas universitários e
certificados de cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em
instituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por universidade pública); b)
experiência docente; c) experiência científica, técnica ou artística; d) experiência em
administração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida em reconhecimento de
atividade intelectual relevante; V) documentos comprobatórios do "curriculum vitae".

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com
cédula de identidade com visto temporário. Entretanto, por ocasião da contratação, será
exigida a autorização de residência, comprovada por meio de certidão de registro ou
documento equivalente, ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de validade
compatível. Neste caso, será exigida, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da contratação
do candidato, a apresentação do protocolo do pedido de autorização de residência, sob
pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos decorrentes da
seleção.

2. A apuração do resultado da seleção será realizada em sessão pública, por
videoconferência, conforme o estabelecido no art. 43 e exclusivamente no caput do art.
44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho
Universitário.

3. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência, sucessivamente,
o candidato que:

3.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece a
Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo considerado para esse fim a data de realização
das provas;

3.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais atribuídas pelos
Examinadores;

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

