UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO
Processo nº 23072.216888/2021-95
Prezadas e prezados,
A ESCOLA DE BELAS ARTES - EBA, da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG convoca os
candidatos que par ciparam da instalação da banca no dia 18/03/2022, para a realização
da prova escrita do 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 10.6.1 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. As provas escritas serão
realizadas no dia 04/04/2022, às 09h00, no Auditório da Escola de Belas Artes, localizado na Av.
Presid. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – Belo Horizonte/MG. Os candidatos inscritos deverão
comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora estabelecida,
munidos de documento original de iden dade com foto e caneta azul ou preta. Devido às medidas
sanitárias adotadas, para o procedimento de identificação poderá ser solicitado que o candidato retire
a máscara de proteção facial mantendo o distanciamento recomendado. Além disso, solicitamos, que
os candidatos preencham o "Ques onário de veriﬁcação de Sintomas", que deverá ser entregue ao
adentrar no Auditório. Pedimos, especial atenção, aos procedimentos de biossegurança previstos no
item 9 do edital. O candidato que não comparecer às provas será considerado desistente no Concurso.

Belo Horizonte, 29 de março de 2022.

PROFESSOR LUIS MORAES COELHO
Presidente da Comissão Examinadora
Documento assinado eletronicamente por Luis Moraes Coelho, Professor do Magistério
Superior, em 29/03/2022, às 16:22, 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
1344139 e o código CRC DD419E14.

Referência: Processo nº 23072.216888/2021-95

Despacho EBA-SECDFC 1344139

SEI nº 1344139

SEI 23072.216888/2021-95 / pg. 1

