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INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICB - Campus Juiz de Fora
(Secretaria: Telefone: (32) 2102-3201/3216 E-mail: secretaria.icb@ufjf.edu.br)
Concurso 38 Departamento de Biologia
Proc. nº 23071.021240/2019-28 Vaga(s): 01 (uma) Classe A: Professor Adjunto

A
Regime de Trabalho: 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação

Exclusiva.
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Genética.
b) PROVAS: Escrita, de Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 25/05/2020,

às 08:00h, no Departamento de Biologia - ICB - Campus Juiz de Fora.
d) TITULAÇÃO EXIGIDA:
Graduação: Ciências Biológicas, ou Farmácia, ou Nutrição, ou Medicina, ou

Odontologia, ou Medicina Veterinária, ou Agronomia, ou Enfermagem, ou Fisioterapia, ou
Engenharia Florestal, ou Zootecnia.

Pós-Graduação: Doutorado em uma das áreas de avaliação Ciências Biológicas
I, ou Biodiversidade, ou Ciências Agrárias I, ou Zootecnia / Recursos Pesqueiros ou
Biotecnologia, de acordo com a tabela CAPES.

Concurso 39 Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia
Proc. nº 23071.021156/2019-12 Vaga(s): 01 (uma) Classe A: Professor Adjunto

A
Regime de Trabalho: 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação

Exclusiva.
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Imunologia básica e aplicada.
b) PROVAS: Escrita, de Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 04/05/2020,

às 09:00h, no Anfiteatro B - ICB - Campus Juiz de Fora.
d) TITULAÇÃO EXIGIDA:
Graduação: Ciências Biológicas, ou Biomedicina, ou Nutrição, ou Enfermagem,

ou Odontologia, ou Farmácia, ou Ciências Farmacêuticas, ou Medicina ou Medicina
Veterinária.

Pós-Graduação: Doutorado em uma das áreas de avaliação: Ciências
Biológicas I, ou Ciências Biológicas II, ou Ciências Biológicas III, ou Medicina I ou
Medicina II, de acordo com a tabela CAPES.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS - ICE - Campus Juiz de Fora
(Secretaria: Telefone: (32) 2102-3301/3302 E-mail: secretaria.ice@ufjf.edu.br)
Concurso 40 Departamento de Estatística
Proc. nº 23071.021621/2019-15 Vaga(s): 01 (uma) Classe A: Professor Adjunto

A
Regime de Trabalho: 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação

Exclusiva.
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Probabilidade e Inferência Estatística.
b) PROVAS: Escrita, de Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 04/05/2020,

às 08:00h, no Departamento de Estatística - ICE - Campus Juiz de Fora.
d) TITULAÇÃO EXIGIDA:
Graduação: Em qualquer área.
Pós-Graduação: Doutorado na subárea Probabilidade e Estatística, de acordo

com a tabela CAPES.
EDITAL Nº 179/2019 - PROGEPE
ANEXO II
CONCURSOS PÚBLICOS nºs 41 e 43 a 49 de 2019 - Campus Governador

Valadares
(a aprovação nos concursos 41 e 43 a 49 destinam-se a lotação no Campus

Governador Valadares)
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CAMPUS GOVERNADOR

V A L A DA R ES
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAMPUS GOVERNADOR

V A L A DA R ES
(Secretaria: Telefone: (33) 3301-1000 (Ramal 1008) E-mail:

secretraria.direcao.icsa@ufjf.edu.br)
Concurso 41 Departamento de Ciências Contábeis
Proc. nº 23071.021635/2019-21 Vaga(s): 01(uma) Classe A: Professor

Assistente A
Regime de Trabalho: 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação

Exclusiva.
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Auditoria; Perícia; Avaliação e Arbitragem e

Metodologia da Pesquisa.
b) PROVAS: Escrita, de Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 04/05/2020,

às 08:00h, no Prédio da Faculdade Pitágoras - 3º andar, sala 303. Avenida Dr. Raimundo
Monteiro Rezende, 330 - Centro - Governador Valadares-MG.

d) TITULAÇÃO EXIGIDA:
Graduação: Ciências Contábeis.
Pós-Graduação: Mestrado na subárea Administração, de acordo com a Tabela

C A P ES .
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CAMPUS GOVERNADOR

V A L A DA R ES
(Sec. Telefone: (33) 3301-1000 (Ramal 1555) E-mail:

secretaria.educacaofisica.gv@ufjf.edu.br)
Concurso 43 Departamento de Educação Física
Proc. nº 23071.020513/2019-17 Vaga(s): 01(uma) Classe A: Professor Adjunto

A
Regime de Trabalho: 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação

Exclusiva.
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Lazer, Esportes de Aventura e Educação

Ambiental, Pesquisa Qualitativa em Educação Física, Orientação de Estágios e Orientação
de Trabalho de Conclusão de Curso.

b) PROVAS: Escrita, de Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 04/05/2020,

às 08h, na Rua Jair Rodrigues Coelho, número 211, sala 703, Bairro Vila Bretas - UNIPAC
- Governador Valadares-MG.

d) TITULAÇÃO EXIGIDA:
Graduação: Bacharelado em Educação Física ou Licenciatura em Educação

Física ou Licenciatura Plena em Educação Física ou Graduação em Esportes.
Pós-Graduação: Doutorado em qualquer área.
Concurso 44 Departamento de Educação Física
Proc. nº 23071.021757/2019-17 Vaga(s): 01(uma) Classe A: Professor Adjunto

A
Regime de Trabalho: 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação

Exclusiva.
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Esportes Coletivos, Gestão e Organização

Desportiva, Basquetebol, Handebol, Orientação de Estágios e Orientação de Trabalho de
Conclusão de Curso.

b) PROVAS: Escrita, de Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 04/05/2020,

às 08h, na Rua Jair Rodrigues Coelho, número 211, sala 708, Bairro Vila Bretas - UNIPAC
- Governador Valadares-MG.

d) TITULAÇÃO EXIGIDA:
Graduação: Bacharelado em Educação Física ou Licenciatura em Educação

Física ou Licenciatura Plena em Educação Física ou Graduação em Esportes.
Pós-Graduação: Doutorado em qualquer área.
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
(Secretaria: Telefone: (33) 3301-1000 (Ramal 1570) E-mail:

secretaria.direcao.icv@ufjf.edu.br)
Concurso 45 Departamento de Farmácia

Proc. nº 23071.021065/2019-79 Vaga(s): 01(uma) Classe A: Professor Adjunto
A

Regime de Trabalho: 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação
Exclusiva.

a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Assistência Farmacêutica e Cuidados
Fa r m a c ê u t i c o s .

b) PROVAS: Escrita, Prática, de Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 04/05/2020,

às 08:00h, no Prédio da Faculdade Pitágoras, sala 301, Avenida Dr. Raimundo Monteiro
Resende, nº 330 - Centro - Governador Valadares-MG.

d) TITULAÇÃO EXIGIDA:
Graduação: Farmácia.
Pós-Graduação: Doutorado em uma das grandes áreas de Ciências da Saúde

ou Ciências Biológicas, de acordo com a Tabela CAPES.
Registro no Conselho Regional de Farmácia.
DEPARTAMENTO DE MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
(Secretaria: Telefone: (33) 3301-1000 (Ramal 1585) E-mail:

secretaria.medicina.gv@ufjf.edu.br)
Concurso 46 Departamento de Medicina
Proc. nº 23071.021867/2019-89 Vaga(s): 01(uma) Classe A: Professor

Auxiliar
Regime de Trabalho: 20 horas semanais.
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Pneumologia e Propedêutica (Exames de

Imagem).
b) PROVAS: Escrita, de Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 04/05/2020,

às 08:00h, na Rua Manoel Byrro, nº 241 - Bairro Vila Bretas - Governador Valadares-
MG.

d) TITULAÇÃO EXIGIDA:
Graduação: Medicina.
Pós-Graduação: Residência ou Título de Especialista em Clínica Médica ou

Medicina de Família ou Pneumologia.
Registro no Conselho Regional de Medicina.
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
(Secretaria: Telefone: (33) 3301-1000 (Ramal 1580) E-mail:

secretaria.odontologia.gv@ufjf.edu.br)
Concurso 47 Departamento de Odontologia
Proc. nº 23071.021032/2019-29 Vaga(s): 01(uma) Classe A: Professor Adjunto

A
Regime de Trabalho: 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação

Exclusiva.
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Radiologia Odontológica.
b) PROVAS: Escrita, de Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 11/05/2020,

às 08:00h, no Prédio da Faculdade Pitágoras, sala 301, Avenida Dr. Raimundo Monteiro
Resende, nº 330 - Centro - Governador Valadares-MG.

d) TITULAÇÃO EXIGIDA:
Graduação: Odontologia.
Pós-Graduação: Especialização em Radiologia Odontológica e Doutorado na

área de avaliação em Odontologia, de acordo com a Tabela CAPES; ou Doutorado em
Radiologia Odontológica, de acordo com a Tabela CAPES.

Registro no Conselho Regional de Odontologia.
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA VIDA - CAMPUS GOVERNADOR

V A L A DA R ES
(Secretaria: Telefone: (33) 3301-1000 (Ramal 1575) E-mail:

secretraria.dcbv.gv@ufjf.edu.br)
Concurso 48 Departamento de Ciências Básicas da Vida
Proc. nº 23071.022538/2019-55 Vaga(s): 01(uma) Classe A: Professor Adjunto

A
Regime de Trabalho: 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação

Exclusiva.
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Anatomia Humana.
b) PROVAS: Escrita, Prática, Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 04/05/2020,

às 08:00h, na sala 301, Secretaria do Depto. de Ciências Básicas da Vida, Avenida Dr.
Raimundo Monteiro Rezende, 330 - Centro - Campus Governador Valadares-MG.

d) TITULAÇÃO EXIGIDA:
Graduação: na grande área Ciências da Saúde ou Ciências Biológicas
Pós-Graduação: Doutorado em uma das grandes áreas de Ciências da Saúde

ou Ciências Biológicas, de acordo com a Tabela CAPES.
Concurso 49 Departamento de Ciências Básicas da Vida
Proc. nº 23071.021066/2019-13 Vaga(s): 01(uma) Classe A: Professor Adjunto

A
Regime de Trabalho: 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação

Exclusiva.
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Farmacologia.
b) PROVAS: Escrita, Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 04/05/2020,

às 08:00h, na sala 301, Secretaria do Depto. de Ciências Básicas da Vida, Avenida Dr.
Raimundo Monteiro Rezende, 330 - Centro - Campus Governador Valadares-MG.

d) TITULAÇÃO EXIGIDA:
Graduação: na grande área Ciências da Saúde ou Ciências Biológicas
Pós-Graduação: Doutorado na subárea Farmacologia, de acordo com a Tabela

C A P ES .

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 833, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

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, a
ser(em) lotado(s) nesta Universidade, de acordo com a seguinte especificação:

UNIDADE: Instituto de Ciências Agrárias. VAGA(S): 01(uma) ÁREA DE
CONHECIMENTO: Biologia e Manejo de Plantas Daninhas e Forragicultura. TITU L AÇ ÃO :
Graduação ou Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Agronomia ou Ciências
Agrárias ou áreas afins. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 30 (trinta) dias, a partir do dia
subsequente ao dia da publicação do Edital. DATA DA SELEÇÃO: 15 (quinze) dias após o
encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae" e prova
didática. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 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 feitas na Secretaria do Instituto de Ciências Agrárias, a
que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:00, nos
dias úteis, pelo interessado ou por procuração.

1. As inscrições serão feitas na(s) Secretaria(s) do(s) Departamento(s), ou
instância equivalente, a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 14:00 às 16:00, nos
dias úteis, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos: 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 (original e cópia); II) CPF (original e cópia); III) prova de
quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando
couber; IV) declaração de que está apto a comprovar a titulação exigida no ato da
assinatura do contrato; V) três exemplares do "curriculum vitae", abrangendo: a) graus,
diplomas universitários e certificados de cursos de especialização e de aperfeiçoamento
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(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; VI) documentos comprobatórios
do "curriculum vitae" apresentados em via única.

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,
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
Concurso.

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. 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 sua divulgação oficial por
Edital afixado em local público e visível ou por publicação em órgão de comunicação,
interno ou externo à Universidade.

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 poderão ser novamente contratados, desde que já tenham decorrido 24
(vinte e quatro) meses do encerramento do 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 20 (vinte) horas semanais, segundo a Lei n°
8.745/1993.

9. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título de
Graduação será de R$ 2.236,32 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e dois
centavos). Caso o candidato aprovado possua título de Especialista, a remuneração será
de R$ 2.459,95 (dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco
centavos); título de Mestre, será de R$ 2.795,40 (dois mil setecentos e noventa e cinco
reais e quarenta centavos) e título de Doutor, será de R$ 3.522,21 (três mil quinhentos
e vinte e dois reais e vinte e um centavos).

10. No ato da inscrição, o candidato receberá 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
https\\:www.ica.ufmg.br). 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.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 834, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

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, a
ser(em) lotado(s) nesta Universidade, de acordo com a seguinte especificação:

UNIDADE: Instituto de Ciências Agrárias. VAGA(S): 01(uma) ÁREA DE
CONHECIMENTO: Cálculo, Matemática Financeira, Geometria e Álgebra Linear.
TITULAÇÃO: Graduação ou Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Matemática ou
áreas afins. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 30 (trinta) dias, a partir do dia subsequente ao dia
da publicação do Edital. DATA DA SELEÇÃO: 15 (quinze) dias após o encerramento das
inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae" e prova didática. PRAZO
DE VALIDADE DO CONCURSO: 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 feitas na Secretaria do Instituto de Ciências Agrárias, a
que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:00, nos
dias úteis, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos: 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 (original e cópia); II) CPF (original e cópia); III) prova de
quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando
couber; IV) declaração de que está apto a comprovar a titulação exigida no ato da
assinatura do contrato; V) três exemplares do "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; VI) documentos comprobatórios
do "curriculum vitae" apresentados em via única.

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,
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
Concurso.

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. 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 sua divulgação oficial por
Edital afixado em local público e visível ou por publicação em órgão de comunicação,
interno ou externo à Universidade.

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 poderão ser novamente contratados, desde que já tenham decorrido 24
(vinte e quatro) meses do encerramento do 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.

9. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título de
Graduação será de R$ 3.130,85 (três mil cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos).
Caso o candidato aprovado possua título de Especialista, a remuneração será de R$
3.600,48 (três mil quinhentos e seiscentos e quarenta e oito centavos); 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, o candidato receberá 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 https\\:
www.ica.ufmg.br). 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.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 835, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019
PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, resolve PRORROGAR, a partir de 26/02/2019, pelo período de 06
(seis) meses, o prazo de validade do processo seletivo para provimento de cargo na classe
de PROFESSOR SUBSTITUTO do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas:

- Área de Conhecimento: História das Relações Exteriores e da Política Brasileira
Externa. Edital nº 453/2019, de 25/06/2019, publicado no DOU de 27/06/2019, Seção 03,
página 89; homologado pelo Edital nº 600/2019, de 27/08/2019, publicado no DOU de
30/08/2019, Seção 3, página 86.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 836, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019
PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, resolve PRORROGAR, a partir de 19/01/2019, pelo período de 06
(seis) meses, o prazo de validade do processo seletivo para provimento de cargo na classe
de PROFESSOR SUBSTITUTO do Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de
Ciências Biológicas:

- Área de Conhecimento: Imunologia. Edital nº 372/2019, de 31/05/2019,
publicado no DOU de 03/06/2019, Seção 03, página 84 a 85; homologado pelo Edital nº
553/2019, de 18/07/2019, publicado no DOU de 19/07/2019, Seção 3, página 81.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS E DE SERVIÇOS

O P E R AC I O N A I S
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2019 - UASG 153254

Nº Processo: 23072044854201897.
PREGÃO SRP Nº 12/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ
Contratado: 05333907000196. Contratado : IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -S.A..
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. Fundamento Legal: Lei 8666/93 .
Vigência: 13/11/2019 a 13/02/2020. Valor Total: R$19.780,00. Fonte: 8100000000 -
2019NE802457 Fonte: 8100000000 - 2019NE802530 Fonte: 8100000000 - 2019NE802827
Fonte: 8100000000 - 2019NE802902. Data de Assinatura: 13/11/2019.

(SICON - 26/12/2019) 153254-15229-2019NE800421

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2019 - UASG 153254

Nº Processo: 23072044854201897.
PREGÃO SRP Nº 12/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ
Contratado: 00677870000108. Contratado : DRIVE A INFORMATICA LTDA -.Objeto:
Aquisição de equipamentos de informática. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:

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



