
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

DIRETORIA
 
EDITAL Nº 1747/2021/FACE-DIR-UFMG

Processo nº 23072.217625/2021-01

 

 

Considerando a necessidade de alterar a composição da Comissão Examinadora designada para o
Concurso Público de Professor Adjunto A, área de “Contabilidade Financeira e Controladoria”, do
Departamento de Ciências Contábeis (Edital nº 1073/2021 e Editais de re ficação nº 1299/2021 e nº
1639/2021), com a subs tuição do Professor Poueri do Carmo Mário, que declarou-se impedido, pelo
Professor Alexandre Fernandes Monteiro, designado pela Assembleia Departamental de Ciências
Contábeis para substituí-lo (cf. Portaria n° 7835);

Considerando a necessidade de reabrir o prazo de cinco dias previsto no ar go 14 da Resolução
Complementar nº 02/2013 do Conselho Universitário para eventuais pedidos de impugnação de
membro da Comissão Examinadora pelos motivos previstos no artigo 13 da mesma Resolução;

 

TORNO SEM EFEITO o Edital nº 1662/2021/FACE-DIR-UFMG,

 

e

 

CONVOCO, pelo presente Edital, os candidatos inscritos no Concurso de Professor Adjunto A, área de
“Contabilidade Financeira e Controladoria”, do Departamento de Ciências Contábeis (Edital nº
1073/2021 e Editais de re ficação nº 1299/2021 e nº 1639/2021), a comparecerem às provas
conforme o discriminado abaixo:

Dia 18 de novembro de 2021, às 8 horas (horário de Brasília) - instalação da Comissão
Examinadora do concurso e apresentação dos candidatos.

Dias 18 de novembro de 2021 a 17 de dezembro de 2021 - realização do concurso.

Local: As sessões do Concurso serão realizadas por videoconferência com a u lização da
Plataforma Zoom. O endereço, bem como as instruções para o acesso à sala de videoconferência
serão divulgados em breve na página do Concurso: https://concursos.face.ufmg.br/

 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2021.

 

Prof. Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira
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Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG

Documento assinado eletronicamente por Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira, Diretor(a)
de unidade, em 09/11/2021, às 12:26, 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
1068735 e o código CRC 3EBCB383.

 

Referência: Processo nº 23072.217625/2021-01 SEI nº 1068735
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