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EDITAL SEI PROGEP Nº 254/2018
Processo nº 23117.071253/2018-93
Edital Especíﬁco para realização de Processo Sele vo Simpliﬁcado para contratação de professor
visitante.
O Pró – Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e
considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio da Portaria/R/UFU/nº. 95, de
05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oﬁcial da União em
09/01/2017, seção 2, p. 26; e tendo em vista o Edital de Condições Gerais nº 003/2017 publicado no
Diário Oﬁcial da União em 07/07/2017, seção 03, p. 79, com sua publicação na íntegra no website
h p://www.ingresso.ufu.br e demais legislações per nentes, torna públicas as condições especíﬁcas para
realização de Processo Sele vo Simpliﬁcado para a contratação de Professor Visitante e Professor e
Pesquisador Visitante Estrangeiro, no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia.
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – As normas deste certame serão aquelas estabelecidas no Edital de Condições Gerais nº 003/2017,
de leitura obrigatória, complementadas pelas informações constantes deste edital, suas normas
complementares, as informações con das no site h p://www.ingresso.ufu.br e quaisquer editais
complementares que venham a ser publicados.
1.2 – O processo sele vo simpliﬁcado visa à contratação de professor visitante ou professor e
pesquisador visitante estrangeiro para o Ins tuto de Ciências Agrárias (ICIAG), Campus Monte Carmelo,
na cidade de Monte Carmelo/MG, pelos candidatos nele habilitados e aprovados e considerados aptos
em exame de saúde, obedecida a ordem de classiﬁcação.
1.3 – Se porventura durante a validade deste processo sele vo simpliﬁcado ocorrer a necessidade de
nova contratação no ICIAG, na mesma área e qualiﬁcação mínima exigidas neste edital, esta ocorrerá de
acordo com a ordem de classiﬁcação, podendo, inclusive, o candidato ser lotado para trabalhar nos
Campi de Uberlândia, ou demais campi fora de sede, observando o interesse da Universidade.
2 - DA ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Curso

Área

Recursos
Florestais
Engenharia
e
Florestal Engenharia
Florestal

Subárea

IConservação
da Natureza

II Silvicultura

No de
Vagas

01

01

Qualiﬁcação Mínima Exigida

Regime
de
Trabalho

Graduação em Engenharia Florestal; com doutorado
em Ciência Florestal; ou Ciências Florestais; ou
Recursos Florestais; ou Ciências ambientais e Florestais;
Dedicação
ou Ciências de Florestas Tropicais; ou Engenharia
Exclusiva
Florestal ou Produção vegetal. Com porte do tulo de
doutor, no mínimo, há 2 (dois) anos completos na data
de admissão.
Graduação em Engenharia Florestal; com doutorado
em Ciência Florestal; ou Ciências Florestais; ou
Recursos Florestais; ou Ciências ambientais e Florestais; Dedicação
ou Ciências de Florestas Tropicais; ou Engenharia
Exclusiva
Florestal ou Produção vegetal. Com porte do tulo de
doutor, no mínimo, há 2 (dois) anos completos na data
de admissão
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