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Gerência de Gestão de Recursos Humanos

Minuta de Comunicação de Retomada PSS 02/2020 - UEMG/GEGRH
Belo Horizonte, 11 de agosto de 2020.

COMUNICAÇÃO

A Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
comunica a retomada das a vidades constantes no Cronograma - Anexo II - do edital do Processo Sele vo
Simpliﬁcado (PSS) 02/2020, de 21 de fevereiro de 2020, considerando a necessidade da contratação
de proﬁssionais para desempenho das funções de Técnico Universitário e Analista Universitário para
reposição de contratos rescindidos antes do término do prazo de sua vigência.
Respeitando as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e
con ngenciamento, no âmbito do Poder Execu vo, da pandemia de doença infecciosa viral respiratória
causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), as entrevistas serão realizadas por videoconferência, de
acordo com as especiﬁcações con das no Ato de Re ﬁcação do Edital do PSS 02/2020, publicado no sí o
eletrônico correspondente a este PSS (h p://www.uemg.br/component/phocadownload/category/548pss-02-tecnico-e-analista-varias-unidades)
Os prazos também estão alterados conforme cronograma constante no referido Ato
de Re ﬁcação do Edital. As demais informações rela vas ao andamento do Processo Sele vo,
como agenda de entrevistas, banca avaliadora e resultados, con nuarão sendo publicadas na página do
PSS correspondente ao supracitado edital.

Lavínia Rosa Rodrigues
Reitora
Documento assinado eletronicamente por Luís Gustavo Basílio Lemos, Analista Universitário, em
11/08/2020, às 17:36, 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 André Soares, Servidor Público, em 11/08/2020, às 17:45,
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 18095613
e o código CRC AB976E9B.
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