
Orientações – Processo seletivo Professor Substituto- DMTE/FaE- EDITAL 694/2022 

Número de vaga(s) 01 (uma) 

Área de 
conhecimento 

Ensino de Física 

Regime de trabalho 20 (vinte) horas semanais 

Titulação mínima 
exigida 

Licenciatura plena em Física com Mestrado Acadêmico ou 
Profissional em Educação ou Ensino de Ciências ou Ensino de Física 

Inscrição Período de 
inscrição:  

25/04/2022 (00h00) a 04/05/2022 (23h59) 

Endereço:  https://aplicativos.ufmg.br/gprocss/#/  
 

OBS: conforme o § 2o  do artigo 146 da Resolução Complementar 03 de 2018 que altera o 
Regimento interno da UFMG. 
(O prazo de inscrição informado deve-se ao feriado de 21/04/2022 e ao informado na 
Portaria N° 3413/2022. 
 
"Art. 146. Os prazos expressos em dias, no presente Regimento Geral, serão contados de 
modo contínuo. 
 
§ 1o A contagem do prazo exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. 
 
§ 2o Quando a data inicial ou final coincidir com dia em que não houver funcionamento na 
Instituição, ou em que o expediente for encerrado antes do horário normal, o prazo será 
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente."  
 

Página eletrônica  
Com instruções para 
a realização das 
provas, critérios de 
avaliação e demais 
informações da 
seleção 

 
http://www.fae.ufmg.br/concursos/ 
 
 

Forma de seleção Análise de curriculum vitae e entrevista por videoconferência 

Prazo para início da 
Seleção - 
Videoconferência 

Até 10 dias úteis após encerramento das inscrições. 
As instruções para a realização da videoconferência serão 
publicadas na  página eletrônica 
http://www.fae.ufmg.br/concursos/ 

 

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 do edital: 
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 documento equivalente que comprove ser brasileiro nato ou 
naturalizado; se estrangeiro, apresentar passaporte com visto compatível com o exercício da 
função de professor substituto (que permita o exercício de atividade remunerada, observada a 
legislação pertinente);  
 
II) CPF; 

https://aplicativos.ufmg.br/gprocss/#/
http://www.fae.ufmg.br/concursos/
http://www.fae.ufmg.br/concursos/


 
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 com 
reconhecimento ou revalidação por universidade pública); b) experiência docente; c)  
experiência científica, técnica ou artística; d) experiência em administração acadêmica; e) 
publicações; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade intelectual relevante; 
 
 V) documentos comprobatórios do "curriculum vitae". 


