UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO
Processo nº 23072.216888/2021-95
Concurso de Professor Adjunto A Nível 1 – Área de Conhecimento: Teoria do Cinema do
Departamento de Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes – UFMG, cumprindo o
previsto no item 10.6 do Edital nº 1801 de 17 de novembro de 2021, publicado no Diário
Oficial da União no dia 17 de novembro de 2021, na Seção 3, páginas 91 a 96.

Ficam CONVOCADOS para próxima etapa os seguintes candidatos:

CANDIDATOS
Alexandre Silva Guerreiro
Edson Pereira da Costa Júnior
Felipe de Castro Ramalho
João Vitor Resende Leal
Julia Gonçalves Declie Fagioli
Morgana Gama de Lima
Myriam Pessoa Nogueira
Pedro Cardoso Aspahan
Pedro Pinheiro Neves
Ramayana Lira de Sousa

10.6.6 Na Prova Escrita, com caráter eliminatório:
I) será eliminado o candidato que não obtiver o aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento);
II) serão reprovados automaticamente os candidatos não classificados no quantitativo máximo de
aprovados de que trata o Anexo II do Decreto 9.739/2019, ainda que tenham atingido a nota mínima.
10.6.7. A lista nominal dos aprovados na Prova Escrita e classificados para as etapas seguintes, será
divulgada na página eletrônica informada no Quadro 1 deste Edital.
10.6.8. Em caso de empate na última classificação, serão considerados convocados todos os
candidatos nessa situação.
10.6.9. O aproveitamento mínimo a que se refere o subitem 10.6.6.I acima será apurado pela média
das notas atribuídas pelos membros da Comissão Examinadora.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
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- 6.10. Os documentos comprobatórios do curriculum vitae, numerados e ordenados,
preferencialmente, na mesma sequência apresentada no curriculum vitae, deverão ser organizados
em arquivos no formato PDF e disponibilizados, para download em uma plataforma de
armazenamento e compar lhamento de arquivos. O gerenciamento do espaço de armazenamento
necessário para disponibilização dos arquivos é de responsabilidade exclusiva do candidato. O link
para download dos arquivos deverá ser enviado para o endereço eletrônico informado no Quadro 1
deste Edital (secgeralconcurso- c@eba.ufmg.br), em até vinte e quatro horas após a divulgação da
lista de classiﬁcados na Prova Escrita, nomeando a mensagem da seguinte forma: “Edital [número do
edital] – [nome completo do candidato]”.
- 10.2. O candidato que não comparecer a qualquer uma das provas ou sessões para as quais for
convocado, nos dias, horários e locais, presenciais ou virtuais, estabelecidos pela Comissão
Examinadora, será automaticamente eliminado do Concurso.
O sorteio dos grupos para realização da prova didática será:
dia 07/04/2022 - 8h30 – sorteio dos grupos de
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/daniel-de-freitas-picardi

candidatos

(ONLINE)

no

link

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

PROFESSOR LUIS MORAES COELHO
Presidente da Comissão Examinadora
Documento assinado eletronicamente por Luis Moraes Coelho, Professor do Magistério
Superior, em 06/04/2022, às 21:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1366172 e o código CRC E2DC20E3.
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