
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA

CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

Área de Conhecimento: DINÂMICA DEMOGRÁFICA
 

Edital nº 173/2021, de 02/02/2021 (DOU de 04/02/2021)

 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2021

 

Senhor (a) Candidato (a)

 

Convocamos os candidatos inscritos para participarem, através da plataforma de conferência web join
zoom mee ng, na data e horário determinados abaixo, do Processo Sele vo para preenchimento de
02 (duas) vagas de Professor Subs tuto, Área de Conhecimento: Dinâmica Demográfica, des nada ao
Departamento de Demografia da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Edital no. 173/2021,
de 02 de fevereiro de 2021, publicado no DOU em 4 de fevereiro de 2021.

 

Período de realização do Concurso: dias 2, 3, 4 e 5 de março de 2021

 

CRONOGRAMA

Dia Horário Atividade

02/03/2021 14:00 - 14:30

Abertura de reunião por videoconferência para teste de acesso à plataforma onde serão realizadas todas as
etapas do concurso: web join zoom meeting

Link: https://zoom.us/j/97757916820?pwd=WFlmdVJPU2hOOXJTK25KalAwZFJkUT09

03/03/3021 13:00

Sessão Pública de Abertura de concurso
Apresentação e instalação da Comissão Examinadora
Apresentação dos candidatos
Definição do cronograma

Link: https://zoom.us/j/97757916820?pwd=WFlmdVJPU2hOOXJTK25KalAwZFJkUT09

Observação:

1. A plataforma deve estar pronta para uso nos dias e horários previstos para a realização da
Prova de Entrevista e acompanhamento das demais etapas do concurso. Ao ingressar na
plataforma, o(a) candidato(a) deverá ter o seu nome e sobrenome identificados no login.
No início da entrevista, o(a) candidato(a) deverá ligar a sua câmera e apresentar um
documento oficial de identificação. A câmera deverá permanecer ligada durante toda a
entrevista. 

2. Conforme Art. 21, " § 2o   O não comparecimento do candidato na sessão de abertura
determinará sua eliminação do Concurso"

3. Ver Instruções Gerais em https://concursos.face.ufmg.br/

 

Atenciosamente,

Professora Adriana de Miranda Ribeiro
Chefe do Departamento de Demografia
FACE/UFMG

Documento assinado eletronicamente por Adriana de Miranda Ribeiro, Chefe de departamento,
em 22/02/2021, às 19:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
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0576207 e o código CRC 7228214F.

Referência: Processo nº 23072.206116/2021-45 SEI nº 0576207
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