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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ato de Re ﬁcação 1928, de 01 de setembro de 2020
Considerando as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e
con ngenciamento, da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), e considerando a necessidade de adaptações dos processos per nentes à
Administração Pública, a Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, re ﬁca o EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO UEMG Nº 02/2020, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
Onde se lê:
4.2 Segunda etapa - ENTREVISTA: Etapa de caráter eliminatório e classiﬁcatório,
gravadas em áudio e/ou vídeo, e entrega da documentação comprobatória de que trata os itens de 3.2 a
3.3.
Leia-se:
4.2 Segunda etapa: ENTREVISTA: Etapa de caráter classiﬁcatório e eliminatório,
gravada em áudio ou áudio e vídeo, conforme critério a ser es pulado pela UEMG.
Onde se lê:
4.2.2 O candidato convocado para a segunda etapa deverá se iden ﬁcar, apresentando
original da carteira de iden dade ou outro documento oﬁcial com foto.
Leia-se:
4.2.2 A entrevista será realizada por meio de videoconferência, sendo de responsabilidade
do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplica vo a ser informado
juntamente com as demais orientações através de comunicado no site da UEMG, no link Processo
Sele vo Simpliﬁcado (h p://pss.uemg.br).
Onde se lê:
4.2.3 O não comparecimento, bem como o atraso e/ou comparecimento fora do dia e/ou
horário es pulado no item 4.2.1, implicará, automa camente, a eliminação do candidato.
Leia-se:
4.2.3 O candidato convocado para a segunda etapa deverá se iden ﬁcar, apresentando
original da carteira de iden dade ou outro documento oﬁcial com foto.
Onde se lê:
4.2.4 O candidato que não apresentar a documentação comprobatória (conforme os itens
de 3.2 a 3.3) no ato da segunda etapa, estará automa camente eliminado deste Processo Sele vo
Simpliﬁcado.
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Leia-se:
4.2.4 O não comparecimento, bem como o atraso e/ou comparecimento fora do dia e/ou
horário es pulado no item 4.2.1, implicará, automa camente, na eliminação do candidato.
Onde se lê:
ATIVIDADES
2ª etapa: Entrevista/análise da experiência proﬁssional e entrega da documentação
comprobatória
Divulgação do resultado da 2ª etapa
Período para recursos referentes a 2ª etapa
Publicação do resultado ﬁnal da 2ª etapa, divulgação da lista ﬁnal de classiﬁcados e
homologação do processo sele vo simpliﬁcado
Realização de inspeção médica pericial para ﬁns de admissão
Entrega da documentação (item 7.4) e início das a vidades

PERÍODO
PREVISTO
19 a 23/03/2020
25/03/2020
26 e 27/03/2020
01/04/2020
06/04/2020
08/04/2020

Leia-se:
ATIVIDADES
2ª etapa: Entrevista
Divulgação do resultado preliminar da 2ª etapa
Período para recursos referentes a 2ª etapa
Publicação do resultado ﬁnal da 2ª etapa, divulgação da lista ﬁnal de classiﬁcados e
publicação de orientações sobre documentos e avaliação ocupacional
Entrega da documentação
Início das A vidades

PERÍODO
PREVISTO
05 a 08/10/2020
13/10/2020
14 e 15/10/2020
16/10/2020
20/10/2020
21/10/2020

Gerência de Gestão de Recursos Humanos - Universidade do Estado de Minas Gerais Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Edi cio Minas - 8º Andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-900 - Belo
Horizonte - MG.
Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1º de setembro de 2020.

Lavínia Rosa Rodrigues
Reitora
Documento assinado eletronicamente por Fernando Antonio Franca Se e Pinheiro Junior, PróReitor de Planejamento, Gestão e Finanças, em 01/09/2020, às 18:13, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Raoni Bonato da Rocha, Chefe de Gabinete, em
01/09/2020, às 19:11, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Lavínia Rosa Rodrigues, Reitora, em 01/09/2020, às
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=22315638&infra_sistema=100…
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19:11, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
18912504 e o código CRC D0066B98.
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