
ERRATA

Edital 03

Onde se lê:
1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Esportes, Prof(a). Prof. Dr. Fernando Vitor
Lima, faz saber que, no período de 27/11/2020 a 04/12/2020, de 00:00:09 às 00:00:16 horas, o(a)
des@eeffto.ufmg.br  receberá  as  inscrições  de  candidatos  para  o  exame  de  seleção  do  Programa
PMG 2020-2021 para  atuar  nas  disciplinas/atividades  com carga  horária  máxima de  12  horas
semanais, para bolsistas com valor da bolsa de R$400.00, conforme tabela:

Disciplinas/Atividades Vagas para Bolsistas de Ampla
Concorrência Valor da bolsa

Seminário de Orientação de TCC I e II 01 R$ 400.00
Biomecânica 01 R$ 400.00

3.5. Perfil do candidato:
- Ter conhecimento da referida disciplina.
- Disponibilidade de horário para cumprir a carga semanal solicitada pela monitoria.
- Conhecimentos básicos da disciplina.
- Conhecimento de informática e uso dos programas word e excel.

5.2. O exame de seleção compreenderá:
Entrevista e análise de histórico
A entrevista será realizada em: 07/12/2020 às 10:00
Nota mínima para aprovação 60.00.
Data da Divulgação do Resultado da Seleção: 08/12/2020
Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas.
O edital terá validade de até 6 (seis) meses, contados a partir da data da divulgação do resultado
da seleção, não podendo ser prorrogado.
Caberá recurso do edital,  desde que devidamente fundamentado,  no prazo de 10 (dez)  dias
corridos, iniciado no primeiro dia útil subsequente ao dia da publicação do resultado de seleção.

5.3. A seleção será realizada em: 07/12/2020 10
6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 08/12/2020

Leia-se:
1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Esportes, Prof(a). Prof. Dr. Fernando Vitor
Lima, faz saber que, no período de 27/11/2020 a 14/12/2020, de 09:00:00 às 16:00:00 horas, o(a)
des@eeffto.ufmg.br  receberá  as  inscrições  de  candidatos  para  o  exame  de  seleção  do  Programa
PMG 2020-2021 para  atuar  nas  disciplinas/atividades  com carga  horária  máxima de  12  horas
semanais, como bolsistas com valor da bolsa de R$400.00, conforme tabela abaixo:



Disciplinas/Atividades Vagas para Bolsistas de Ampla
Concorrência Valor da bolsa

Seminário de Orientação de TCC I e II 01 R$ 400.00
Biomecânica 01 R$ 400.00

3.5. Perfil do candidato:
-  Ter  conhecimento  da referida  disciplina.  -  Disponibilidade de horário  para  cumprir  a  carga
semanal solicitada pela monitoria. - Conhecimento de informática e uso dos programas word e
excel.

5.2. O exame de seleção compreenderá:
Entrevista e análise de histórico A entrevista será realizada em: 15/12/2020 às 10:00 Nota mínima
para aprovação 60.00. Data da Divulgação do Resultado da Seleção: 15/12/2020 Os candidatos
serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas. O edital terá validade de até 6
(seis) meses, contados a partir da data da divulgação do resultado da seleção, não podendo ser
prorrogado. Caberá recurso do edital, desde que devidamente fundamentado, no prazo de 10 (dez)
dias corridos,  iniciado no primeiro dia útil  subsequente ao dia da publicação do resultado de
seleção.

5.3. A seleção será realizada em: 15/12/2020 09:00:00
6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 15/12/2020

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2020.


