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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo de Convocação para Exercício de Função Pública de Professor de Educação Superior

Processo SEI nº 2350.01.0010007/2021-67

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONVOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR EM UNIDADES ACADÊMICAS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UEMG - ANO DE 2021

EDITAL Nº 17/2021 – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

 

COMUNICADO

 

A Comissão Organizadora do Processo Sele�vo Simplificado para Convocação Temporária dos Professores
de Educação Superior das Unidades Acadêmicas da Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições, comunica que, para o acesso ao Prédio Minas, localizado nas dependências da Cidade
Administra�va, é necessário preencher formulário próprio de acesso, conforme protocolo sanitário
rela�vo à pandemia causada pelo COVID-19, disponível no link que se
segue: h�ps://www.pontodigital.mg.gov.br/Publica/liberacaocamg. Orientamos que este
preenchimento seja feito antes do candidato se direcionar ao local da entrega.

Caso o resultado apontado neste Formulário se apresente na cor vermelha, o candidato não poderá
acessar as dependências da Cidade Administra�va. Para esta situação indicamos as seguintes opções:

a) o candidato poderá se organizar para entregar a documentação em outra data, cuja período não
poderá ultrapassar aquele estabelecido no item 6.2 do Edital;

b) a documentação poderá ser entregue por um representante, munido de instrumento de procuração
par�cular, sem a necessidade de reconhecimento de firma, conforme item 6.2.1 do Edital.
Lembramos que este representante também deverá adotar todas os protocolos de acesso à Cidade
Administra�va.

Logo após o preenchimento do formulário de acesso validado, o candidato deverá se dirigir à recepção
do prédio supracitado , informando ao atendente que o obje�vo é a entrega de documentação na Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, no 8º
andar, e solicitar assim a sua  liberação de acesso  por meio dos ramais 67153 ou 68665. Ressaltamos
ainda que, devem ser adotados todos protocolos sanitários rela�vos à pandemia causada pelo COVID-19,
principalmente em relação ao uso de máscara.

 

Belo Horizonte, quinta-feira, 11 de novembro de 2021

 

Rafael Maia Nogueira

Presidente da Comissão de Convocação Temporária

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Maia Nogueira, Servidor Público, em 11/11/2021,
às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.pontodigital.mg.gov.br/Publica/liberacaocamg
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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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 37851209
e o código CRC 89D5D8A5.
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