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COMUNICAÇÃO

 

A Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, e
com base no decreto nº 47886, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao
contágio e de enfrentamento e con�ngenciamento da epidemia do Coronavirus (COVID 19), comunica
suspensão dos prazos constantes no Cronograma - Anexo II - do edital do Processo Sele�vo Simplificado
01/2020, de 13 de fevereiro de 2020, de acordo com as medidas adotadas para minimização dos riscos de
contágio. Os prazos permanecem suspensos enquanto durar a situação de emergência no Estado, e as
informações rela�vas ao andamento do Processo Sele�vo, como agenda de entrevistas e novo calendário
referente às próximas etapas do PSS, con�nuarão sendo publicadas na página da UEMG, no link do
processo sele�vo simplificado (h�p://www.uemg.br/gestao/recrutamento-e-selecao/pss)

 

 

Lavínia Rosa Rodrigues

Reitora

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Susan Alves Da Silva, Gerente, em 23/03/2020, às 14:56,
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 Fernando Antonio Franca Se�e Pinheiro Junior, Pró-
Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças, em 23/03/2020, às 15:55, 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 Raoni Bonato da Rocha, Chefe de Gabinete, em
23/03/2020, às 17:42, 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 23/03/2020, às
18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
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de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12609346
e o código CRC D589BB25.

Referência: Processo nº 2350.01.0000817/2020-74 SEI nº 12609346
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