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COMUNICADO 

REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

EDITAL Nº 701/2019, de 16 de outubro de 2019. 

Informamos-lhe que o Concurso de Professor Adjunto A, do Departamento de Teoria e 

Gestão da Informação, na  área de conhecimento “Administração de Unidades de 

Informação: Arquivos, Bibliotecas e Museus”, terá início no dia 09 de março de 

2020, às 13 horas, no prédio da Escola de Ciência da Informação/UFMG – 4º andar – 

sala 4000 – Campus Pampulha, quando a banca se instalará, definindo o horário das 

atividades constantes no edital do concurso. 

Comunicamos-lhe que logo em seguida será realizada a prova escrita do concurso, 

conforme o item 7 do Edital N.º 701/2019, de 16 de outubro de 2019, publicado no 

Diário Oficial da União de 18/10/2019, retificado pelo Edital Nº 704/2019, de 21 de 

outubro de 2019, publicado no Diário Oficial da União em 24 de outubro de 2019. 

Informamos-lhes, ainda, que conforme o item 4.7 do edital N.º 701/2019, de 16 de 

outubro de 2019, os documentos comprobatórios deverão ser apresentados pelos 

(as) candidatos (as) aprovados na prova escrita, em via única, na mesma sequência 

apresentada no CURRÍCULO LATTES ou CURRICULUM VITAE, que foi entregue 

no ato da inscrição, em até vinte e quatro horas após a divulgação da lista de 

classificados na Prova Escrita, de acordo com o parágrafo único do artigo 28 e do 

artigo 33 da Resolução Complementar Nº 02/2013, do Conselho Universitário. 

Destacamos que NÃO É NECESSÁRIO numerar os documentos comprobatórios, nem 

encadernar os documentos, uma vez que este papel cabe à Secretaria Geral, que fará a 

conferência e numeração dos documentos juntamente com cada candidato (a). Gentileza 

não colocar na sequência do Barema e respeitar a determinação constante do item 4.7 

do edital N.º 701/2019, de 16 de outubro de 2019, menciona acima. 

Ressaltamos que de acordo com o artigo 50, do Anexo à Resolução Complementar nº 

02/2013, de 07/02/2013 “toda a documentação referente ao Concurso será arquivada 

no Departamento, pelo prazo mínimo de cinco anos”. Sendo assim sugere-se a 

apresentação de cópias dos documentos comprobatórios, evitando-se a retenção dos 

documentos originais. 

Estamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, através do 

email secrgeral@eci.ufmg.br ou pelo telefone 3409-5225. 

Atenciosamente, 

Secretaria Geral 

Escola de Ciência da Informação / UFMG 

 


