
 

 

RETIFICAÇÃO nº 01 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR EM UNIDADES ACADÊMICAS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Unidades: Guignard, Barbacena e João Monlevade 

A Universidade do Estado de Minas Gerais comunica que:  

Onde se lê:  

3.2.2. Preencher todas as informações solicitadas na Ficha de Inscrição e imprimir.  

4.2.2 - F) Titulação Acadêmica – especialização, mestrado ou doutorado. Em caso de diploma estrangeiro, este deverá estar revalidado e apostilado e seu termo de apostila 
assinado pelo dirigente da universidade revalidante. 

4.2.3. Caso o candidato não possua diploma, deverá apresentar uma declaração de conclusão de curso, reconhecido pela CAPES/MEC, e/ou histórico escolar, juntamente 
com o protocolo de solicitação de confecção de diploma e registro, devidamente carimbado e assinado pela instituição de ensino. 

Leia-se:  

3.2.2. Preencher todas as informações solicitadas na Ficha de Inscrição e imprimir. Caso o candidato se inscreva em mais de uma vaga, na mesma Unidade Acadêmica, 
deverá utilizar uma Ficha de Inscrição para cada vaga pretendida.  

4.2.2 - F) Titulação Acadêmica – certificado de especialização, diploma de mestrado ou doutorado. Em caso de diploma estrangeiro, este deverá estar revalidado e 
apostilado e seu termo de apostila assinado pelo dirigente da universidade revalidante. 

4.2.3. Caso o candidato tenha concluído a Especialização e ainda não tenha recebido o Certificado, poderá apresentar uma Declaração emitida pela Coordenação do 

curso, de que cumpriu todos os quesitos necessários para conclusão do mesmo, contendo, inclusive, titulação e data de apresentação do trabalho de conclusão do 
curso, acompanhado do histórico escolar. 

4.2.3.A.  Caso o candidato tenha concluído o Curso de Mestrado ou Doutorado e ainda não tenha recebido o diploma, deverá apresentar: declaração emitida pela 
Coordenação do Curso constando que o mesmo cumpriu todos os requisitos para obtenção do título e que está apto a receber o diploma; e protocolo de solicitação do 
Diploma devidamente carimbado e assinado pela Instituição de Ensino.  

Fica suprimido o item:  

2.3. O candidato poderá inscrever-se somente em uma vaga, por processo seletivo, por Unidade Acadêmica, conforme quadro de vagas acima.  

 

Belo Horizonte, 13 de Janeiro de 2017. 


