GABINETE DA REITORIA
Campus Universitário
Caixa Postal 3037 – Lavras - MG - 37200-000
Fone: (35)3829-1502 - Fax: (35)3829-1100

EDITAL PRGDP NO 30/2014
(publicado no DOU de 3/4/2014, seção 3, pág. 90)

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Lavras, no exercício do cargo de Reitora, no uso de
suas atribuições regimentais, tendo em vista o que consta nas Portarias ad referendum do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) nº 276 e 325, respectivamente de 13/3 e 28/3/2014 e no
Memorando 020 da Comissão de Vagas do CEPE, de 31/3/2014, resolve retificar o Edital PRGDP nº 27,
publicado no DOU de 19/3/2014, Seção 3, página 79, conforme a seguir:
A) Incluir o subitem 1.4.2., conforme a seguir:
1.4.2. Os candidatos aprovados para as áreas de “Medicina da Família e Comunidade” e, “Educação
Médica baseada em Simulação” serão lotados provisoriamente no Departamento de Medicina
Veterinária até o estabelecimento da estrutura acadêmica e administrativa do Curso de Medicina, em
conformidade com a Portaria nº 276, de 13/3/2014.
B) No quadro do item 1.1., acrescentar a seguinte área:

Engenha
ria

Deptº

Área

Engenharia de
Biomateriais

Titulação mínima exigida

Doutorado em Engenharia, Ciências dos
Materiais, Ciências Florestais e áreas
afins.

Regime de
trabalho

Cargo

Nº de
Vagas

Dedicação
exclusiva

Adjunto A
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C) Somente para a área de Engenharia de Biomateriais, os subitens do Edital PRGDP 27/14
(disponível no site www.dgp.ufla.br/concurso/prof), abaixo relacionados, passam a vigorar conforme a
seguir:
3.1. As inscrições serão realizadas somente via Internet e deverão ser efetuadas no sítio
www.prgdp.ufla.br/concurso/prof, a partir das 14 horas do dia 3/4/2014, até às 18 horas do dia 16/4/2014
(horário oficial de Brasília).
3.2. A taxa de inscrição é de R$ 190,00 (cento e noventa reais). O pagamento deverá ser efetuado até o
dia 16/4/2014 (último dia de inscrição), por meio de boleto bancário emitido no ato da inscrição, em
qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco do Brasil, em seu horário normal de
funcionamento, em postos de autoatendimento ou via internet (observar o horário estabelecido pelo
banco para quitação nesta data), bem como nas casas lotéricas, obedecendo aos critérios estabelecidos
nesses correspondentes bancários.
3.3. Agendamentos bancários sem a devida efetivação do pagamento, bem como pagamentos
efetuados após o dia 16/4/2014, último dia de inscrição, não serão considerados, o que implicará a não
efetivação da inscrição.
3.13.2. A isenção deverá ser solicitada no ato da inscrição, no sítio www.prgdp.ufla.br/concurso/prof, somente no
período de 3 a 7/4/2014.
3.13.4. O resultado da solicitação de isenção será divulgado oficialmente, no sítio www.prgdp.ufla.br/concurso/prof
em 10/4/2014. A PRGDP não se responsabiliza por outras formas de publicação e/ou informação do resultado.

3.16. A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PRGDP) divulgará no sítio
www.prgdp.ufla.br/concurso/prof, a lista de candidatos inscritos a partir de 23/4/2014.
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6.1. As provas serão realizadas no Campus da UFLA, em Lavras/MG, a partir de 28/5/2014. Os dias,
horários e locais de realização das provas, bem como a composição da Banca Examinadora, serão
divulgados oficialmente, no sítio www.prgdp.ufla.br/concurso/prof, a partir de 16/5/2014. A PRGDP não
se responsabiliza por outras formas de publicação e/ou informação desses dados.
D) Somente para a área de Engenharia de Biomateriais, nos subitens 3.14.5. a 3.14.7.,onde se lê
“com data de postagem até 8/4/2014”, leia-se “com data de postagem até 16/4/2014”.
Lavras, 2 de abril de 2014.
ÉDILA VILELA DE RESENDE VON PINHO
Reitora em exercício
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