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RETIFICAÇÃO – CPD 055/2017

A  Pró-Reitora  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de  Pessoas,  da

Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, no uso de suas atribuições,

RETIFICA  o  Edital  do  Processo  Seletivo  Simplificado  para  contratação  de

Professor Visitante para seus Programas de Pós-Graduação, Edital 055/2017

publicado no DOU de 01/11/2017, seção 3, pág. 48 e 49.

No item 1.3, onde se lê “Requisito Básico: Possuir Título de Doutor na

área para a qual pretende concorrer há, no mínimo, 10 (dez) anos (...)”, leia-se

“Requisito  Básico:  Possuir  Título  de  Doutor  na  área  para  a  qual  pretende

concorrer, ou em áreas afins, há, no mínimo, 10 (dez) anos (...)”.

No item 3.5, onde se lê “Os documentos necessários para a inscrição no

concurso poderão ser encaminhados, via correio, com data de postagem até o

dia 20 de novembro”, leia-se “Os documentos necessários para a inscrição no

concurso deverão ser encaminhados, via correio, com data de postagem até o

dia 20 de novembro”.

No Anexo II, nos contatos do programa de Pós-graduação em Física -

PPGF,  onde se  lê  “Tel:  (32)  3371-2472”,  leia-se  “Tel:  (32)  3379-5143”;  nos

contatos do programa de Pós-graduação em Psicologia, onde se lê “Tel: (32)

3373-3867”, leia-se “Tel: (32) 3379-5140”

 No Anexo III - Requerimento de Inscrição, no item 2., onde se lê “Cópia

do visto  temporário  ou  RNE para o  caso de candidato  estrangeiro”,  leia-se

“Cópia do visto temporário ou RNE ou cópia do passaporte para o caso de

candidato estrangeiro”

No  item  3.,  onde  se  lê  “Comprovante  de  recolhimento  da  taxa  de

inscrição”, leia-se “Plano de trabalho para o período de 1 (um) ano”; exclua-se

o item 5. “Documentação comprobatória do currículo conforme relação anexa”

No Anexo V.XVIII, item 1.1, onde se lê “Artigo completo publicado em

periódico  indexado,  na  área  de  Bioquímica  ou  Biologia  Molecular”  leia-se
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“Artigo completo publicado em periódico indexado, na área de Bioquímica ou

Biologia Celular”

São João del-Rei, 09 de novembro de 2017

GEUNICE TINÔCO SCOLA
Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
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