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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do(a) Reitor(a)

 

Comunicação UEMG/GABREITOR nº. 1/2020
Belo Horizonte, 05 de agosto de 2020.

  

COMUNICAÇÃO

 

A Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, comunica a retomada das
a�vidades constantes no Cronograma - Anexo II - do edital do Processo Sele�vo Simplificado (PSS) 01/2020, de 13 de
fevereiro de 2020, considerando a necessidade da contratação de profissionais para desempenho da função de
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, em atenção ao retorno das aulas da Universidade,
através de ensino remoto, a par�r do segundo semestre/2020.
 
Respeitando as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e con�ngenciamento, no âmbito do Poder
Execu�vo, da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), as
entrevistas serão realizadas por videoconferência, de acordo com as especificações con�das no Ato Re�ficador do
Edital, publicado no sí�o eletrônico correspondente a este PSS (h�p://www.uemg.br/gestao/recrutamento-e-
selecao/pss).
 
Os prazos também estão alterados conforme cronograma constante na Re�ficação do Edital PSS 01/2020,
publicada no link do Processo Sele�vo Simplificado. As demais informações rela�vas ao andamento do Processo
Sele�vo, como agenda de entrevistas, banca avaliadora e resultados, con�nuarão sendo publicadas na página do PSS.
 
 

 

Lavínia Rosa Rodrigues
Reitora

Documento assinado eletronicamente por Raoni Bonato da Rocha, Chefe de Gabinete, em
05/08/2020, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Lavínia Rosa Rodrigues, Reitora, em 05/08/2020, às
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