Retificações EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS (CAPES/UAB) Nº
005/FaPP/CBH/UEMG
Retificação 1:
Onde se lê:
3. REQUISITOS BÁSICOS PARA CONCORRÊNCIA JUNTO A ESTE EDITAL São
requisitos exigidos aos candidatos à seleção de professores formadores (bolsista
CAPES/UAB):
3.1 Vínculo como professor universitário na FaPP/UEMG.
3.2 Formação de acordo com o Anexo I deste Edital.
3.3 Experiência mínima de um ano na docência e/ou tutoria no ensino superior.

Leia-se:
3. REQUISITOS BÁSICOS São requisitos exigidos aos candidatos à seleção de
professores conteudistas (bolsista CAPES/UAB):
3.1 possuir formação de acordo com o Anexo I.
3.2 possuir experiência docente no ensino superior conforme notas 1 e 2 do Anexo I, em
consonância com a Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016.
3.3 estar de acordo com as exigências contidas neste edital.

Retificação 2:
Onde se lê:
6.2 Cabe ao candidato entregar, pessoalmente ou por procuração, devidamente
registrada em cartório, envelope lacrado e identificado com o número do Edital de
seleção e o nome do candidato.
Parágrafo único. Toda a documentação requerida neste edital deve ser entregue na
secretaria acadêmica da FaPP, à Rua Major Lopes, 574, Bairro São Pedro, Belo
Horizonte1º andar, no horário de 13:00 às 18:00 hs.
6.3 Os documentos apresentados, nos termos deste Edital, são de inteira
responsabilidade do candidato, que ao apresentá-los reconhece as sanções, previstas em
lei, caso tenha faltado com a verdade.
6.4 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação de todas
as condições estabelecidas neste Edital, inclusive de seus anexos.
Parágrafo único. O candidato, sob nenhuma circunstância, poderá alegar
desconhecimento das normas deste Edital.
Leia-se:
6.2 Cabe ao candidato entregar pessoalmente ou por procuração toda documentação
solicitada neste Edital.
6.3 Toda a documentação requerida neste edital deve ser entregue na secretaria
acadêmica da FaPP, à Rua Major Lopes, 574, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, 1º
andar, no horário de 13:00 às 18:00 hs, de segunda a sexta-feira.
6.4 Será aceita o envio de toda a documentação encaminhada via correios (sedex), com
a data de postagem no período de inscrição: 11 a 17 de setembro de 2018, para o
endereço:
Selecão de professor bolsista CAPES/UAB/
Unidade FaPP/UEMG
Secretaria Acadêmica, 1º andar
Rua Major Lopes, 574, Bairro São Pedro, Belo Horizonte. CEP 30330-050

6.5 Em todos os casos, o envelope deve ser lacrado e identificado com o número do Edital
de seleção, descrição da vaga a qual concorre e o nome do candidato.
6.6 Só serão validadas as inscrições cuja data de postagem estiver no prazo estabelecido
para a de acordo com o Anexo IV desse edital.

6.7 Os documentos apresentados são de inteira responsabilidade do candidato, que
suportará as penalidades cabíveis em casos de faltar com a verdade
6.8 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação de todas as
condições estabelecidas neste Edital, inclusive de seus anexos.
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