
RETIFICAÇÃO Nº 001 DO EDITAL PROSER 001/2016 

 

A Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Universidade Federal de São 

João del-Rei–UFSJ retifica o Edital de Seleção do PROSER Nº 001, de 01 de fevereiro 

de 2016. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

Os servidores interessados deverão protocolar o pedido de inscrição no PROSER junto 

a PROGP/SESED no Campus Santo Antônio (sala 1.11). Nos campi fora de Sede (Alto 

Paraopeba, Centro-Oeste Dona Lindu e Sete Lagoas) a documentação deverá ser 

entregue na secretaria da PROGP de cada campus. Não serão aceitos documentos 

enviados via malote ou via correios. O período de inscrição será, impreterivelmente, de 

03 de fevereiro a 04 de março de 2016, nos horários: de 8h às 12h, nos dias 3 a 12 de 

fevereiro, e de 9h às 11h30 e de 14h30 às 17h, nos dias 15 de fevereiro a 04 de março de 

2016. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

 

3.5. O resultado final do processo seletivo será divulgado até o dia  14 de março de 

2016. 
 

 

LEIA-SE: 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

Os servidores interessados deverão protocolar o pedido de inscrição no PROSER junto 

a PROGP/SESED no Campus Santo Antônio (sala 1.11). Nos campi fora de Sede (Alto 

Paraopeba, Centro-Oeste Dona Lindu e Sete Lagoas) a documentação deverá ser 

entregue na secretaria da PROGP de cada campus. Não serão aceitos documentos 

enviados via malote ou via correios. O período de inscrição será, impreterivelmente, de 

03 de fevereiro a 15 de março de 2016, nos horários: de 8h às 12h, nos dias 3 a 12 de 

fevereiro, e de 9h às 11h30 e de 14h30 às 17h, nos dias 15 de fevereiro a 15 de março de 

2016. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

 

3.5. O resultado final do processo seletivo será divulgado até o dia  22 de março de 

2016. 
 

São João del-Rei, 17 de fevereiro de 2016 

 

Adriana Amorim da Silva 

Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 


