
Relação de inscrições deferidas, convocação para as 
provas e composição das bancas examinadoras de 
Concursos públicos para professor nível VI UEMG edital 
0001/2012 
 
 
 

2. Concursos para a Escola de Música 
 
 
 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE TIVERAM AS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

EDITAL nº 0001/2012 

Concurso DFP-01, Unidade: Escola de Música  Departamento:Formação Pedagógica 

O Diretor da Escola de Música, nesta data, faz saber que foram deferidas as 
inscrições dos candidatos abaixo para o concurso código DFP-01, a ser realizado para 
o Departamento de Formação Pedagógica, para a área/disciplina Educação Musical 

 

 Nº da Inscrição Nome do candidato 

068 Alicia Maria Almeida Loureiro 

123 Marcus Vinicius Medeiros Pereira 

  

  

Observações:  

1. Recursos contra deferimento ou indeferimento de inscrições só podem ser interpostos, 

fundamentadamente, dentro do prazo de dez dias, contados a partir desta data, junto ao Diretor 
da Unidade interessada.  

2. Modelo de formulário para interposição de recurso pode ser obtido nesta página (www.uemg.br).  
3. O fato de a inscrição ter sido deferida não poderá ser argüido pelo candidato como certificação 

da afinidade entre a área onde obteve titulação e a disciplina/área objeto do concurso; esse 
aspecto será avaliado pela Comissão Examinadora, no momento do concurso.  

4. A relação de inscrições deferidas poderá sofrer acréscimos, em função de documentação 
postada dentro do prazo previsto no edital e que ainda não tenha sido recebida ou de eventuais 
recursos contra indeferimento 
 

Belo Horizonte,09 de Novembro de 2012              

                                                                 

Amarildo Saldanha 

A Comissão Executiva 

Divulgado em 9/11/2012 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uemg.br/


RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE TIVERAM AS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

EDITAL nº 0001/2012 

Concurso DPM-03 Unidade: Escola de Música  Departamento:Prática Musical 

O Diretor da Escola de Música, nesta data, faz saber que foram deferidas as 
inscrições dos candidatos abaixo para o concurso código DPM-03, a ser realizado 
para o Departamento de Prática Musical, para a área/disciplina Música e 
Tecnologia/Performance 

 

 Nº da Inscrição Nome do candidato 

114 Felipe de Oliveira Amorim 

  

  

  

 
Observações:  

1. Recursos contra deferimento ou indeferimento de inscrições só podem ser interpostos, 

fundamentadamente, dentro do prazo de dez dias, contados a partir desta data, junto ao Diretor 
da Unidade interessada.  

2. Modelo de formulário para interposição de recurso pode ser obtido nesta página (www.uemg.br).  
3. O fato de a inscrição ter sido deferida não poderá ser argüido pelo candidato como certificação 

da afinidade entre a área onde obteve titulação e a disciplina/área objeto do concurso; esse 
aspecto será avaliado pela Comissão Examinadora, no momento do concurso 

4.  A relação de inscrições deferidas poderá sofrer acréscimos, em função de documentação 
postada dentro do prazo previsto no edital e que ainda não tenha sido recebida ou de eventuais 
recursos contra indeferimento  

 

 

 

Belo Horizonte,09 de Novembro de 2012 

 

 

 

Amarildo Saldanha 

A Comissão Executiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uemg.br/


RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE TIVERAM AS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

EDITAL nº 0001/2012 

Concurso DTM-04Unidade: Escola de Música  Departamento:Teoria Musical 

O Diretor da Escola de Música, nesta data, faz saber que foram deferidas as 
inscrições dos candidatos abaixo para o concurso código DTM-04, a ser realizado para 
o Departamento de Teoria Musical, para a área/disciplina Música e 
Tecnologia/composição 

 

 Nº da Inscrição Nome do candidato 

106 Alexandre Torres Porres 

144 André Silva Pereira de Oliveira Ribeiro  

098 Ronaldo Cadeu de Oliveira 

  

 
Observações:  

1. Recursos contra deferimento ou indeferimento de inscrições só podem ser interpostos, 

fundamentadamente, dentro do prazo de dez dias, contados a partir desta data, junto ao Diretor 
da Unidade interessada.  

2. Modelo de formulário para interposição de recurso pode ser obtido nesta página (www.uemg.br).  
3. O fato de a inscrição ter sido deferida não poderá ser argüido pelo candidato como certificação 

da afinidade entre a área onde obteve titulação e a disciplina/área objeto do concurso; esse 
aspecto será avaliado pela Comissão Examinadora, no momento do concurso.  

4. A relação de inscrições deferidas poderá sofrer acréscimos, em função de documentação 
postada dentro do prazo previsto no edital e que ainda não tenha sido recebida ou de eventuais 
recursos contra indeferimento 

 

 

 

 

Belo Horizonte,09 de Novembro de 2012 

 

 

Amarildo Saldanha 

A Comissão Executiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uemg.br/


RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE TIVERAM AS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

EDITAL nº 0001/2012 

Concurso DTM-05 Unidade: Escola de Música  Departamento:Teoria Musical 

O Diretor da Escola de Música, nesta data, faz saber que foram deferidas as inscrições 
dos candidatos abaixo para o concurso código DTM-05, a ser realizado para o Departamento 
de Teoria Musical, para a área/disciplina Musicologia. 

 

 Nº da Inscrição Nome do candidato 

69 Alexandre Siqueira de Freitas 

128 Fábio Henrique Viana 

  

  

 
Observações:  

1. Recursos contra deferimento ou indeferimento de inscrições só podem ser interpostos, 

fundamentadamente, dentro do prazo de dez dias, contados a partir desta data, junto ao Diretor da Unidade 
interessada.  

2. Modelo de formulário para interposição de recurso pode ser obtido nesta página (www.uemg.br).  
5. O fato de a inscrição ter sido deferida não poderá ser argüido pelo candidato como certificação da afinidade 

entre a área onde obteve titulação e a disciplina/área objeto do concurso; esse aspecto será avaliado pela 
Comissão Examinadora, no momento do concurso. A relação de inscrições deferidas poderá sofrer 
acréscimos, em função de documentação postada dentro do prazo previsto no edital e que ainda não tenha 
sido recebida ou de eventuais recursos contra indeferimento 

3.  

 

 

Belo Horizonte, 09 de Novembro de 2012 

                                                                       

 

 

Amarildo Saldanha 

A Comissão Executiva 

 

http://www.uemg.br/

