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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO

 

Em conformidade com o Edital de Nº 2.003 de 30 de novembro de 2022, publicado no DOU em 02 de dezembro de 2022, convocamos todos(as) os(as)
candidatos(as) que �veram as inscrições deferidas para comparecerem no dia 16 de dezembro de 2022, sexta-feira, às 12h00min, na sala de Seminários
4517, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, para a abertura do processo sele�vo.

 

É imprescindível a par�cipação de todos(as) os(as) candidatos(as) nesse horário para confirmar a presença no processo sele�vo. O(a) candidato(a) que
não comparecer na sessão de abertura será declarado(a) desistente.

 

Etapa Data/Horário
Sessão Pública de Abertura (presença obrigatória de todos(as) os(as) candidatos(as)) Sexta-feira, 16/12/2022, às 12h00min
Informação do tema da prova didá�ca e sorteio da ordem de apresentação (presença obrigatória de todos(as) os(as)
candidatos(as)) Sexta-feira, 16/12/2022, às 12h10min

Avaliação dos Curriculum Vitae dos candidatos (exclusivo à Comissão Examinadora) Sexta-feira, 16/12/2022, às 13h00min
Prova Didá�ca (presença obrigatória de todos(as) os(as) candidatos(as) nos horários determinados por meio de
sorteio)

Segunda-feira, dia 19/12/2022, a par�r das
08h00min

Fechamento individual das notas aferidas aos(às) candidatos(as) por parte da Comissão (exclusivo à Comissão
Examinadora) Segunda-feira, dia 19/12/2022, às 14h00min

Sessão Pública de Encerramento do Processo Sele�vo e Apuração dos Resultados (presença faculta�va) Segunda-feira, dia 19/12/2022, às 16h00min

 

Qualquer alteração do cronograma será publicada no site do DESA (www.desa.ufmg.br) e da Escola de Engenharia da UFMG (www.eng.ufmg.br).

 

 

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2022.
 
 

GUSTAVO FERREIRA SIMÕES
Chefe do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Ferreira Simoes, Chefe de departamento, em 15/12/2022, às 11:12, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1961858 e o código CRC C3588587.

Referência: Processo nº 23072.272919/2022-79 SEI nº 1961858

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

