
 

 
 
 

Retificação II do Edital 001/ 2019 
– 

 

Processo Seletivo para ingressantes no Curso de Pedagogia EaD/ UEMG/ UAB 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH/ MG 

 
 
 

 

ONDE SE LÊ: 
1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1     - Para concorrer a uma vaga no Curso de Pedagogia - EaD, o candidato deverá 
ser detentor de cargo de Professor da rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. 

 
LEIA-SE 
1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1- Para concorrer a uma vaga no Curso de Pedagogia - EaD, o candidato deverá ser 
detentor de cargo de Professor ou de Assistente Administrativo Educacional, da rede 
Municipal de Educação de Belo Horizonte. 

 
 

ONDE SE LÊ: 
3- DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO UEMG/ PBH: 
3.1  -  Para  se  inscrever  no  Processo  Seletivo  UEMG/  PBH,  o  candidato  deve 
ser 
Professor Efetivo da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. 

 
 

LEIA-SE 
3- DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO UEMG/ PBH: 
3.1  -  Para  se  inscrever  no  Processo  Seletivo  UEMG/  PBH,  o  candidato  deve 
ser Professor  Efetivo  ou  Assistente  Administrativo  Educacional  da  Rede  Municipal 
de Educação de Belo Horizonte. 

 
ONDE SE LÊ: 
3.3  -  Somente  serão  admitidas  inscrições  via  Internet,  no  endereço  eletrônico 
http://ead.uemg.br/inscricaopbh , solicitadas no período das 9h00min do dia 20 de 
maio de 2019 até às 15h59min do dia 05 de junho de 2019, considerando como 
horário oficial o de Brasília/DF. 

 
LEIA-SE 

3.3  -  Somente  serão  admitidas  inscrições  via  Internet,  no  endereço  eletrônico 
http://ead.uemg.br/inscricaopbh , solicitadas no período das 9h00min do dia 20 de 
maio de 2019 até às 15h59min do dia 17 de junho de 2019, considerando como 
horário oficial o de Brasília/DF. 

 
ONDE SE LÊ: 

3.4 - Para efetivar a inscrição o candidato deve preencher o formulário disponível no 
sítio  eletrônico  http://ead.uemg.br/inscricaopbh  e  fazer  upload  dos  seguintes 
documentos:

http://ead.uemg.br/inscricaopbh
http://ead.uemg.br/inscricaopbh
http://ead.uemg.br/inscricaopbh


 

 

a) Documento que comprove o seu vínculo como Professor na rede Municipal de 
Educação de Belo Horizonte (contracheque ou declaração do diretor da escola); 

 
LEIA-SE 
3.4 - Para efetivar a inscrição o candidato deve preencher o formulário disponível no 
sítio  eletrônico  http://ead.uemg.br/inscricaopbh  e  fazer  upload  dos  seguintes 
documentos: 
a)   Documento   que   comprove   o   seu   vínculo   como   Professor   ou   Assistente 

Administrativo  Educacional  na  rede  Municipal  de  Educação  de  Belo  Horizonte 
(contracheque ou declaração do diretor da escola); 

 
ONDE SE LÊ: 
4.        CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
4.1. - O preenchimento das vagas observará a seguinte ordem de prioridade: 
4.1.1 - Professor para a educação infantil, sem formação em curso superior. 
4.1.2 - Professor para a educação infantil com formação na educação superior em 
outras áreas, distintas da Pedagogia. 
4.1.3  -  Professor  da  rede  municipal  do  ensino  fundamental  sem  formação  em 
Pedagogia. 

 

 
 

LEIA-SE 
4.        CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
4.1. - O preenchimento das vagas observará a seguinte ordem de prioridade: 
4.1.1 - Professor para a educação infantil, sem formação em curso superior. 
4.1.2 - Professor para a educação infantil com formação na educação superior em 
outras áreas, distintas da Pedagogia. 
4.1.3  -  Professor  da  rede  municipal  do  ensino  fundamental  sem  formação  em 
Pedagogia. 
4.1.4 – Assistente Administrativo Educacional sem formação em curso superior. 
4.1.5 – Assistente Administrativo Educacional com formação na educação superior 
em outras áreas, distintas da Pedagogia. 

 
ONDE SE LÊ: 
6. DOS RESULTADOS 
6.1  - A  divulgação dos  classificados estará disponibilizada no endereço eletrônico: 
www.uemg.br no dia 26 de junho de 2019. Não serão fornecidas informações sobre o 
resultado por telefone ou e-mail. 

 
 

LEIA-SE 
 

6.1  - A  divulgação dos  classificados estará disponibilizada no endereço eletrônico: 
www.uemg.br no dia 28 de junho de 2019. Não serão fornecidas informações sobre o 
resultado por telefone ou e-mail.

http://ead.uemg.br/inscricaopbh
http://www.uemg.br/
http://www.uemg.br/


 

 

ONDE SE LÊ: 
 

 

ANEXO I 

Cronograma de execução do edital:
 

Descrição dos eventos                              Datas 
 
 

 

Período de inscrições                                  20 de maio de 2019 a 05 de junho de 

2019
Publicação       da       lista       inscrições 

homologadas 

07 de junho de 2019

 
 

Recursos                                                      10 e 11 de junho de 2019 

Publicação       da       lista       inscrições 

homologadas (pós recurso) 

14 de junho de 2019

 
 

Resultado de classificação                          26 de junho de 2019 
 
 

Recurso                                                        27 e 28 de junho de 2019 
 
 

Resultado Final                                            03 julho 2019 
 
 

1ª chamada para matrícula                          04 a 12 de julho de 2019 
 
 

Início do Curso                                             Agosto de 2019



 

LEIA-SE 
 

 

ANEXO I 

Cronograma de execução do edital:
 

Descrição dos eventos                              Datas 
 
 

 

Período de inscrições                                  20 de maio de 2019 a 17 de junho de 

2019

Publicação       da       lista       inscrições 

homologadas 

24 de junho de 2019

 

 

Recursos                                                      25 e 26 de junho de 2019 

Publicação       da       lista       inscrições 

homologadas (pós recurso) 

27 de junho de 2019

 
 

Resultado de classificação                          28 de junho de 2019 
 
 

Recurso                                                        01 e 02 de julho de 2019 
 
 

Resultado Final                                            3 julho 2019 
 
 

1ª chamada para matrícula                          4 a 12 de julho de 2019 
 
 

Início do Curso                                             Agosto de 2019 


