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ALTERAÇÃO DO EDITAL 

O Diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG 

comunica as seguintes alterações no Edital de seleção de candidatos ao Curso de 

Especialização em Treinamento Esportivo 2014, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, 

em 01/10/2013: no item 4 do edital, (i) Onde: "Período de inscrição p/ seleção: 01/11/2013 a 

17/01/2014" , leia-se:  "Período de inscrição p/ seleção:  01/11/2013 a 24/11/2014"; (ii) Onde: 

"Seleção: 22/01/2014", leia-se : "Seleção: 29/01/2014", (iii) Onde: "Divulgação resultado: 

23/01/2014", leia-se " Divulgação resultado: 30/01/2014", (iv) Onde: "Contrato/FUNDEP: 24 

e 27/01/2014", leia-se " Contrato/FUNDEP: 31/01/2014 e 03/02/2014", (v) Onde "Cadastro 

prévio: 30 e 31/01/2014", leia-se "Cadastro prévio: 06 e 07/02/2014". No item 5 do edital, 

(vi) Onde "As inscrições far-se-ão na FUNDEP, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, no 

horário de 08:00 às 18:00, na Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 - loja 07 da Praça de 

Serviços ou no endereço eletrônico www.fundep.ufmg.br. Caso seja efetuado no endereço 

eletrônico, os documentos devem ser postados por via SEDEX até 16/01/2014, à FUNDEP", 

leia-se " As inscrições far-se-ão na FUNDEP, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, no 

horário de 08:00 às 18:00, na Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 - loja 07 da Praça de 

Serviços ou no endereço eletrônico www.fundep.ufmg.br. Caso seja efetuado no endereço 

eletrônico, os documentos devem ser postados por via SEDEX até 23/01/2014, à FUNDEP". 

No item 14 do edital, (vii) Onde: "A documentação completa dos selecionados será enviada 

ao DRCA pela Secretaria do Curso até a data 29/01/2014. O candidato que apresentou, no 

período de inscrição, documento comprobatório de estar em condições de concluir o curso de 

graduação antes do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, deverá 

entregar na Secretaria do Curso, até a data 17/01/2014, documento que comprove a conclusão 

do curso de graduação (cópia do diploma de graduação, expedido por estabelecimento oficial 

ou oficialmente reconhecido ou declaração de conclusão de curso em que conste a data da 

colação do grau). Não serão aceitas declarações com previsão de conclusão ou de colação. 

Candidatos estrangeiros deverão apresentar à secretaria do Curso até o dia 17/01/2014 o RNE, 

o passaporte com visto permanente ou visto temporário de estudante válido e documento que 

comprove filiação e demais documentos informados pela secretaria do Curso", leia-se "A 

documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do Curso até 

a data 05/02/2014. O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento 

comprobatório de estar em condições de concluir o curso de graduação antes do período para 

registro acadêmico no curso de pós-graduação, deverá entregar na Secretaria do Curso, até a 

data 24/01/2014, documento que comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do 

diploma de graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou 

declaração de conclusão de curso em que conste a data da colação do grau). Não serão aceitas 

declarações com previsão de conclusão ou de colação. Candidatos estrangeiros deverão 

apresentar à secretaria do Curso até o dia 24/01/2014 o RNE, o passaporte com visto 

permanente ou visto temporário de estudante válido e documento que comprove filiação e 

demais documentos informados pela secretaria do Curso". 

Não sendo alterado, portanto, a data de início das aulas, que se mantém no dia 14/02/2014. 

 

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2013. 
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