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Edital Processo de Seleção Professor Substituto 
Departamento de Terapia Ocupacional 
Área de conhecimento: Terapia Ocupacional na saúde da criança e do adolescente – Edital nº               
430 de 11 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União no dia 15 de setembro                  
de 2020. 
 
 
Inscrição: 
 

1. A inscrição será realizada exclusivamente via Internet, na página eletrônica          
https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/. 

2. Para realizar a inscrição, o candidato fará o upload de todos os documentos e assinará               
eletronicamente as declarações necessárias. 

3. O(a) candidato(a) receberá um e-mail da Secretaria do Departamento de Terapia           
Ocupacional confirmando o recebimento da solicitação da inscrição.  

4. A UFMG não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de natureza             
técnica associados a computadores, a falhas de comunicação e por quaisquer outros            
motivos de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados para           
consolidação da inscrição.  

5. Caso seja feita mais de uma inscrição, será considerada apenas a última recebida             
dentro do período de inscrição. 

 
Entrevista 
 

1. A entrevista será realizada por videoconferência, pela plataforma Microsoft Teams. A           
data, horário, plataforma utilizada, bem como o link para acesso à sala virtual serão              
enviados ao candidato, por e-mail, após homologação das inscrições. 

2. O Candidato deve fazer o download da plataforma Microsoft Teams pelo link:            
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 
 

 
Informações complementares 

1. A tabela de pontuação que será adotada para a avaliação do curriculm vitae, as              
instruções para a realização da videoconferência, o cronograma, resultado final e           
demais informações sobre o processo seletivo estarão disponíveis no endereço          
eletrônico http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/institucional/concursos/.  

2. Cronograma do concurso  
 

Inscrição 16 de setembro a 25 de setembro de 2020 
 
10 dias corridos, a partir do dia subsequente        
ao dia da publicação do Edital  

Análise de currículo e entrevista 29 de setembro (Terça-feira) 
 
Até 5 dias úteis após o término das inscrições 

Resultado Até 2 dias após a realização das entrevistas 
 

3. Tabela de pontuação para avaliação do Curriculum Vitae e entrevista; 
 

https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/institucional/concursos/


 


