
Nº 11, segunda-feira, 16 de janeiro de 201266 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032012011600066

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

Química Química Orgânica e Química Geral Graduação em Química, com Mestrado em Química ou áreas afins. 40 horas semanais Te m p o r á r i o 1
Educação LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) * Graduação em qualquer área do conhecimento e certificado de proficiência em LI-

BRAS, obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação.
40 horas semanais Te m p o r á r i o 1

Ciências Exatas Estatística Mestrado em Estatística ou Estatística e Experimentação Agropecuária 40 horas semanais Te m p o r á r i o 2

* Para esta área os candidatos surdos terão prioridade de contratação, conforme subitem 4.7.1. deste Edital.
As inscrições serão realizadas somente via Internet e deverão ser efetuadas no site www.prgdp.ufla.br/selecao, a partir das 9 horas do dia 23/1/12, até as 18 horas do dia 31/1/12 (horário oficial de

Brasília).
O pagamento da taxa de inscrição (especificada no quadro abaixo) deverá ser efetuado por meio de boleto bancário emitido no ato da inscrição, em qualquer agência bancária em seu horário normal de

funcionamento, ou em caixas eletrônicos dos respectivos bancos, até as 21 horas (horário oficial de Brasília) do dia 31/1/12, último dia de inscrição.

Áreas Taxa (R$)
Instrumentação e Controle de Processo, Patologia Veterinária, LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 53,00
Demais áreas 75,00

A Universidade Federal de Lavras não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivo de falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

A inscrição somente será efetivada após a confirmação, pelo banco, do pagamento da taxa de inscrição, dentro do prazo estabelecido nos itens 2.3. e 2.4. da íntegra deste Edital.
O requerimento de inscrição deverá ser apresentado no local de realização das provas, juntamente com o documento de identidade utilizado na inscrição.
A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PRGDP) divulgará no site www.prgdp.ufla.br/selecao, a partir de 3/2/2012, a lista de candidatos inscritos em cada área.
O processamento da seleção obedecerá à Resolução CUNI 046, de 3/10/2007, alterada pela Resolução CUNI 051/2011 (disponíveis no site www.prgdp.ufla.br/selecao) e constará de prova didática e prova de

títulos (que constará da apreciação do currículo comprovado (cópias simples) do candidato, entregue à Banca Examinadora na data e hora marcada para o sorteio do tema da prova didática).
A remuneração do Professor Substituto e Temporário é a constante na tabela abaixo:

Ti t u l a ç ã o Regime de trabalho Remuneração
(R$)

Auxílio-Alimentação
(R$)

To t a l
(R$)

Graduação 40 horas semanais 2.130,33 304,00 2.434,33
Mestrado 40 horas semanais 3.016,52 304,00 3.320,52

Maiores informações poderão ser obtidas na Divisão de Seleção e Desenvolvimento da PRGDP pelo telefone (35) 3829-1146, ou no site www.prgdp.ufla.br/selecao.

ANTONIO NAZARENO GUIMARÃES MENDES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EDITAL No- 20, DE 13 DE JANEIRO DE 2012
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE CONCURSO

PÚBLICO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cum-
primento ao disposto no art. 16, do Decreto 6.944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do Concurso Público para o
cargo de Professor do Grupo de Magistério Superior, abaixo dis-
criminado:

Unidade: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento: Comunicação Social
Área de Conhecimento: Criação, Linguagens e Estratégias

em Publicidade e Propaganda
Edital nº: 419, de 04/08/2011, publicado no DOU de

0 5 / 0 8 / 2 0 11 .
Vagas: 01
Classe: Professor Adjunto
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1º lugar: André Melo Mendes
Data de Homologação Interna: 23/12/2011.

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL No- 21, DE 13 DE JANEIRO DE 2012
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE PROCESSO

S E L E T I VO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cum-
primento ao disposto no art. 16, do Decreto nº 6944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do Processo Seletivo para
preenchimento de vagas de Professor Visitante, abaixo discrimina-
do:

Unidade: Faculdade de Educação
Departamento: Administração Escolar
Área de Conhecimento: Gestão da Educação em Educação a

Distância.
Edital nº: 420, de 04/08/2011, publicado no DOU de

0 5 / 0 8 / 2 0 11 .
Vagas: 01
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1º lugar: Andréia de Assis Ferreira
2º lugar: Renata Silva Bergo
Data de Homologação Interna: 19/09/2011.

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL No- 22, DE 13 DE JANEIRO DE 2012
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

DE CONCURSO PÚBLICO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cum-
primento ao disposto no art. 16, do Decreto 6.944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do Concurso Público para o
cargo de Professor do Grupo de Magistério Superior, abaixo dis-
criminado:

Unidade: Faculdade de Medicina
Departamento: Oftalmologia e Otorrinolaringologia
Área de Conhecimento: Otorrinolaringologia
Subárea: Laringologia e Plástica Facial
Edital nº: 424, de 05/08/2011, publicado no DOU de

0 8 / 0 8 / 2 0 11 .

Vagas: 01 (uma)
Classe: Professor Adjunto
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1º lugar: Flávio Barbosa Nunes
Data de Homologação Interna: 15/12/2011.

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL No- 23, DE 13 DE JANEIRO DE 2012
RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, resolve retificar, em parte, o
Edital nº 785, de 19/12/2011, publicado no DOU de 20/12/2011,
Seção 3, páginas 67 a 69, referente ao Concurso Público de Provas e
Títulos para preenchimento de vaga para a classe de PROFESSOR
ADJUNTO, Nível 01, lotada nesta Universidade e destinada ao DE-
PARTAMENTO DE FÍSICA do INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXA-
TAS, nos seguintes termos: onde se lê: "Área de conhecimento: Física
Teórica em uma das seguintes especialidades: Física Estatística; Fí-
sica Biológica; Partículas e Campos; Física Matemática; Física da
Matéria Condensada e Informação Quântica."; leia-se: "Área de co-
nhecimento: Física Teórica em uma das seguintes especialidades:
Física Estatística; Física Biológica; Partículas e Campos; Física Ma-
temática; Física da Matéria Condensada, Informação Quântica e Fí-
sica Atômica e Molecular.".

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL No- 24, DE 13 DE JANEIRO DE 2012
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, com base no Decreto nº
6.944, de 21/08/2009, nos termos da Portaria Normativa Intermi-
nisterial MEC/MPOG nº 22, de 30/04/07, publicada no DOU de
02/05/07, da Portaria Normativa Interministerial MEC/MPOG nº 08,
de 26/08/08, publicada no DOU de 27/08/08 e da Nota Técnica nº
01/2007/DEDES/SESU/MEC, de 03/08/07, em conformidade com a
Lei nº 8.112, de 11/12/1990, resolve tornar público que, consoante o
prazo abaixo especificado, serão recebidas inscrições de candidatos
ao Concurso Público de Provas e Títulos para provimento efetivo de
vaga(s) da Carreira de Magistério Superior, na Classe de PROFES-
SOR TITULAR, lotada(s) nesta Universidade e destinada(s) ao DE-
PARTAMENTO DE FISIOTERAPIA da ESCOLA DE EDUCAÇÃO
FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, de acordo
com a seguinte discriminação:

1. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Atividades pertinentes à pesquisa, ensino no nível superior e

extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do
conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura e
atividades inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia,
coordenação e assistência na própria instituição, além de outras pre-
vistas na legislação vigente.

Quadro 1 - Quadro de especificação da(s) vaga(s)

Número de vaga(s) 02 (duas)
Área de conhecimento Desempenho Humano e Reabilitação
Regime de trabalho Dedicação Exclusiva
Ti t u l a ç ã o Graduação em Fisioterapia e Doutorado compatível na área do

Concurso.
Perfil do candidato Atuação relevante e abrangente na vida acadêmica, com ca-

pacidade de autonomia, liderança e criatividade, evidenciados
pela realização de atividades de ensino (graduação e pós-gra-
duação), pesquisa, extensão e administração universitária. Pro-
dução relevante e compatível na área do Concurso.

Inscrição Período de Inscrição Até 92 (noventa e dois) dias a partir
do 5º dia da publicação do Edital.

Endereço Secretaria Geral da Escola de Educa-
ção Física, Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional
Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha
- Belo Horizonte - MG - CEP 31270-
901

Horário e telefone Horário: das 09:00 às 12:00 e das
13:00 às 16:00, nos dias úteis.
Telefone: (31) 3409-2303

Endereço da página ele-
trônica onde constam de-
mais informações refe-
rentes ao Concurso

w w w. e e ff t o . u f m g . b r

Tipos de prova Prova de Títulos, Arguição de Memorial e Apresentação de
Seminário. Escopo do Seminário: Produção intelectual na área
de Desempenho Funcional e Reabilitação.

Período de realização do
Concurso/Datas prová-
veis para realização das
provas

De 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias a partir do término das
inscrições

2. DA(S) VAGA(S)
O Concurso visa ao provimento da(s) vaga(s) especificada(s)

no Quadro 1 deste Edital.
3. DA REMUNERAÇÃO
A remuneração inicial será composta pelo Vencimento Bá-

sico, Retribuição por Titulação (RT) e Gratificação Específica do
Magistério Superior (GEMAS), conforme apresentada na Tabela abai-
xo:

Tabela referente à remuneração do Cargo

Classe Regime Remuneração
TITULAR DE R $ 11 . 7 5 5 , 0 5

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. O prazo de inscrição terá início a partir do 5º dia da

publicação deste Edital.
4.2. Os prazos expressos em dias, no presente Edital, serão

contados de modo contínuo.
4.3. A contagem do prazo exclui o dia do começo e inclui o

dia do vencimento.
4.4. Quando a data inicial ou final coincidir com dia em que

não houver expediente na Secretaria do órgão pertinente ou em que o
expediente for encerrado antes do horário normal, o prazo será pror-
rogado para o primeiro dia útil subsequente.

4.5. As inscrições deverão ser realizadas no local, horário e
período especificados no Quadro 1 deste Edital.

4.6. Valor da taxa de inscrição: R$ 293,88 (duzentos e no-
venta e três reais e oitenta e oito centavos), paga no Banco do Brasil
S/A, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, na Conta
Única: 170500-8, Agência: 4201-3; Código: 1530621522928883-7.

4.7. A inscrição somente será aceita mediante a confirmação
do pagamento da taxa de inscrição.

4.8. Em hipótese alguma, o valor referente ao pagamento da
taxa de inscrição será devolvido, salvo no caso de cancelamento do
certame por conveniência da UFMG.

4.9. O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, os
seguintes documentos:

a) Termo de requerimento de inscrição devidamente pre-
enchido;

b) Carteira de Identidade ou outra prova de ser brasileiro
nato ou naturalizado e, no caso de estrangeiro, documento de iden-
tificação;

c) Comprovação de quitação com o Serviço Militar, quando
for o caso, e com a Justiça Eleitoral, dispensável no caso de can-
didatos estrangeiros;

d) Comprovante do pagamento ou da isenção da taxa de
inscrição;
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