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Número de vaga(s)
Área de conhecimento
Regime de trabalho
Titulação
Inscrição

01 (uma)
Psicologia da Educação
20 (vinte) horas semanais.
Doutorado em Educação ou Psicologia
Período de inscrição
12/01/2022 a 21/01/2022

Endereço para inscrição
https://aplicativos.ufmg.br/gprocss/#/
Endereço da página eletrônica onde serão http://www.fae.ufmg.br
publicados o Programa, Tabela de
Pontuação do currículo vitae, Cronograma e
demais informações do Concurso
Forma de seleção
Análise de “Curriculum vitae” e Entrevista por
videoconferência.
Data da Seleção -Videoconferência
Até 10 dias úteis após encerramento das
inscrições.
O candidato será convocado para as provas por
edital e pessoalmente, por meio de mensagem
eletrônica encaminhada ao endereço eletrônico
informado no ato de inscrição, com instruções
de acesso à plataforma de videoconferência.

Atenção:
1.
As
inscrições
serão
realizadas
por
meio
eletrônico
no
endereço
https://aplicativos.ufmg.br/gprocss/#/, com o envio de toda a documentação informada no item
2.
2. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher os campos solicitados e anexar os seguintes
documentos, em formato PDF:
I) Carteira de Identidade ou documentoequivalente que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado;
se estrangeiro, apresentar passaporte com visto compatível com o exercício da função de professor
substituto (que permitao exercício de atividade remunerada, observada a legislação pertinente);
II) CPF;
III) prova de quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando couber;
IV)"curriculum vitae", abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de cursos de
especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em instituição estrangeira comreconhecimento ou
revalidação por universidade pública); b) experiência docente; c) experiência científica ou técnica; d)
experiência em administração acadêmica; e) publicações;
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f) distinção obtida em reconhecimento de atividade intelectual relevante; V) documentos
comprobatórios do "curriculum vitae".
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