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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

Edital 01/2021/UFSJ/REITORIA 

 

A reitora em Exercício da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, no uso de suas atribuições, 

RETIFICA o Edital 01/2021/UFSJ/REITORIA - Chamada para aquisição e instalação de equipamentos 

vinculados à Pesquisa”, publicado na página da UFSJ, em 29/10/21, no ITEM 7.5 ONDE SE LÊ: 

7.5. Os projetos serão analisados, classificados e atendidos até que todos sejam contemplados ou até o limite 

da dotação orçamentária, considerando os fatores relacionados a seguir: 

• Avaliação do Currículo Lattes do(s) docente(s) conforme Anexo 2, segundo produção técnica e científica e 

orientação acadêmica realizadas nos últimos 5 anos. (60 pontos) 

o Formato do lattes: txt 

• Justificativa de compra do equipamento (critérios – Anexo 3). (40 pontos) 

LEIA-SE 

7.5. Os projetos serão analisados, classificados e atendidos até que todos sejam contemplados ou até o limite 

da dotação orçamentária, considerando os fatores relacionados a seguir: 

• Avaliação do Currículo Lattes do(s) docente(s) conforme Anexo 2, segundo produção técnica e científica e 

orientação acadêmica realizadas nos últimos 5 anos. (60 pontos) 

o Formato do lattes: XML 

• Justificativa de compra do equipamento (critérios – Anexo 3). (40 pontos) 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

Edital 02/2021/UFSJ/REITORIA 

 

A reitora em Exercício da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, no uso de suas atribuições, 

RETIFICA o Edital 02/2021/UFSJ/REITORIA - Chamada para aquisição e instalação de equipamentos 

vinculados à Pesquisa”, publicado na página da UFSJ, em 29/10/21, NO ITEM 7.5, ONDE SE LÊ: 

7.5. Os projetos serão analisados, classificados e atendidos até que todos sejam contemplados ou até o limite 

da dotação orçamentária, considerando os fatores relacionados a seguir: 

• Avaliação do Currículo Lattes do(s) docente(s) conforme Anexo 2, segundo produção técnica e científica e 

orientação acadêmica realizadas nos últimos 5 anos. (60 pontos) 

o Formato do lattes: txt 

• Justificativa de compra do equipamento (critérios – Anexo 3). (40 pontos) 

LEIA-SE: 

7.5. Os projetos serão analisados, classificados e atendidos até que todos sejam contemplados ou até o limite 

da dotação orçamentária, considerando os fatores relacionados a seguir: 

• Avaliação do Currículo Lattes do(s) docente(s) conforme Anexo 2, segundo produção técnica e científica e 

orientação acadêmica realizadas nos últimos 5 anos. (60 pontos) 

o Formato do lattes: XML 
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• Justificativa de compra do equipamento (critérios – Anexo 3). (40 pontos) 

No item 7.6. onde lê-se  

“A Avaliação do Currículo Lattes do(s) docente(s) receberá a pontuação máxima de 60 pontos. Quando houver 

mais de um pesquisador na equipe, será utilizada a média simples da pontuação dos currículos dos docentes.” 

Leia-se: 

No item 7.6. onde lê-se  

“A Avaliação do Currículo Lattes será apenas do docente proponente, que receberá a pontuação máxima de 

60 pontos. “ 

 

São João del-Rei, 01 de novembro de 2021 

 

 

 

Prof.ª. Rosy Iara Maciel de A. Ribeiro 

Reitora em exercício da UFSJ 
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