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EDITAL DGP N O 80/2010 
 
 O Reitor da Universidade Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, resolve 
retificar o Edital nº 79, publicado no DOU de 9/112010, Seção 3, página 66, conforme a seguir: 
a) No quadro do item 1.1., acrescentar as seguintes áreas: 

 
Deptº 

 
Área Titulação Classe  Nº de 

Vagas 

Ciência da 
Computação 

Sistemas de 
Computação * 

Graduação em Ciência da Computação, Engenharia de 
Computação, Engenharia Elétrica/Eletrônica ou áreas 
afins e Doutorado em Ciência da Computação ou áreas 
afins (em se tratando de áreas afins o tema da tese 
deve estar dentro da área de Computação) 

Adjunto 1 

Fitopatologia 
Fitopatologia – Sub-
área Patologia 
Florestal* 

Graduação em Engenharia Agronômica ou Engenharia 
Florestal e Doutorado em Fitopatologia ou Patologia 
Florestal 

Adjunto 1 

* Para estas áreas será permitida inscrição condicional para candidatos com mestrado conforme item 3.6 do Edital 79/10. 

 
b) Somente para as áreas acima especificadas , os itens do Edital DGP 79/10 (disponível no site 
www.dgp.ufla.br/concurso/PROF), abaixo relacionados,  passam a vigorar conforme a seguir: 
 
3.1. – inscrições: a partir de 10 horas do dia 18/11/2010, até as 18 horas do dia 7/12/2010 (horário oficial 
de Brasília); 
3.2. – data e horário do pagamento: até as 21 horas do dia 7/12/2010 (horário oficial de Brasília); 
3.3. – pagamentos que não serão considerados: efetuados após as 21 horas do dia 7/12/2010, último 
dia de inscrição; 
3.6.2. – divulgação da ausência de candidatos inscritos com doutorado: a partir das 18 horas do dia 
9/12/2010; 
3.15.2. – solicitação de isenção: período de 18 a 23/11/2010; 
3.15.4. – resultado da solicitação de isenção: 29/11/2010; 
3.16.5., letra c) – prazo para envio de documentos dos portadores de deficiência que precisam de 
condições especiais para a realização das provas: com data de postagem até 7/12/2010; 
3.17. – divulgação da lista de candidatos inscritos e Banca: a partir de 9/12/2010 para as áreas que 
tiverem candidatos inscritos com a titulação original exigida no quadro do item 1.1.; e, a partir de 
16/12/2010 para as áreas que foram efetivadas as inscrições condicionais; 
6.1. – realização das provas: a partir de 15/12/2010 para as áreas que tiverem candidatos inscritos com 
a titulação original exigida no quadro do item 1.1.; e, a partir de 20/12/2010 para as áreas que foram 
efetivadas as inscrições condicionais; 
 

                                                                                             
 Lavras, 16 de novembro de 2010. 

 
ELIAS TADEU FIALHO 
Reitor em exercício 


