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EDITAL PROGEP Nº 111/2021
23 de setembro de 2021
Processo nº 23117.035089/2019-31
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e
considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio da Portaria/R/UFU/nº. 95, de
05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em
09/01/2017, seção 2, p. 26, RETIFICA o Edital PROGEP Nº 80/2019, publicado no Diário Oficial da União
em 07/05/2019, seção 3, página 109, e publicado no sítio de internet oficial desta Universidade
http://www.portalselecao.ufu.br, da seguinte forma:
I) No item 6 - DAS PROVAS E TÍTULOS
Onde se lê:
6.5.1.1 - O candidato deverá obrigatoriamente entregar uma versão impressa do memorial a ser
defendido em local e data a serem definidos nas normas complementares.
Leia-se:
6.5.1.1 - O candidato deverá enviar uma versão digital do memorial a ser defendido para o email dirichpo@pontal.ufu.br em data a ser definida nas normas complementares.

Marcio Magno Costa

Documento assinado eletronicamente por Marcio Magno Costa, Pró-Reitor(a), em 23/09/2021, às
22:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3060387 e
o código CRC 71D89D46.

Referência: Processo nº 23117.035089/2019-31

SEI nº 3060387

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3439917&infra_siste…

1/1

Seção 3
.

.

.

.

4
5
6
7

ISSN 1677-7069

Nº 183, segunda-feira, 27 de setembro de 2021

Publicação de Artigo em periódico com classificação B2 no QUALIS/CAPES na área de Administração, Ciências Contábeis
e Turismo ou fator de impacto correspondente de acordo com o Documento de Área (classificação do periódico na data
final determinada para a inscrição no processo seletivo deste edital).
Publicação de Artigo em periódico com classificação B3 no QUALIS/CAPES na área de Administração, Ciências Contábeis
e Turismo ou fator de impacto correspondente de acordo com o Documento de Área (classificação do periódico na data
final determinada para a inscrição no processo seleção deste edital).
Publicação de Livro publicado com selo de editoras que possuam corpo editorial. Só serão aceitos livros publicados por
Editora com Conselho Editorial, sendo a obra referenciada pela International Standard Book Number - ISBN.
Publicação de Capítulo de livro publicado com selos de editoras que possuam corpo editorial. Só serão aceitos livros
publicados por Editora com Conselho Editorial, sendo a obra referenciada pela International Standard Book Number ISBN.

Cópia da folha de rosto do meio de
divulgação e da primeira página do
artigo
Cópia da folha de rosto do meio de
divulgação e da primeira página do
artigo
Cópia da folha de rosto do meio de
divulgação e da ficha catalográfica
Cópia da folha de rosto do meio de
divulgação e da ficha catalográfica

1

ponto por
publicação

0,5 ponto por
publicação
2 pontos por
publicação
0,5 ponto por
publicação

Os trabalhos publicados em coautoria receberão a mesma pontuação dos trabalhos de autoria exclusiva do candidato
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Em caso de conflito entre o Edital PROGEP nº 107/2021 e o disposto neste edital, devem prevalecer as disposições do primeiro.
5.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas.
MARCIO MAGNO COSTA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO PROGEP Nº 111/2021
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada
por meio da Portaria/R/UFU/nº. 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, p. 26, RETIFICA
o Edital PROGEP Nº 80/2019, publicado no Diário Oficial da União em 07/05/2019, seção 3, página 109, e publicado no sítio de internet oficial desta Universidade
http://www.portalselecao.ufu.br, da seguinte forma:
I) No item 6 - DAS PROVAS E TÍTULOS
Onde se lê:
6.5.1.1 - O candidato deverá obrigatoriamente entregar uma versão impressa do memorial a ser defendido em local e data a serem definidos nas normas
complementares.
Leia-se:
6.5.1.1 - O candidato deverá enviar uma versão digital do memorial a ser defendido para o e-mail dirichpo@pontal.ufu.br em data a ser definida nas normas
complementares.
MARCIO MAGNO COSTA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021092700119
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

