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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/ 2019 - UASG 153032

Nº Processo: 23090008993201910. Objeto: A presente contratação visa a aquisição de gêneros
alimentícios para o Restaurante Universitário da Universidade Federal de Lavras.. Total de Itens
Licitados: 73. Edital: 29/03/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Praça
Prof. Edmir Sá Santos - Cx. Postal 3037, - Lavras/MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153032-5-00012-2019. Entrega das Propostas: a

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EDITAL Nº 229, DE 27 DE MARÇO DE 2019
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR VISITENTE E/ OU VISITANTE ESTRANGEIRO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que, consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas as inscrições de candidatos ao processo seletivo
para preenchimento de vaga de PROFESSOR VISITANTE e/ou VISITANTE ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada à FACULDADE DE LETRAS. O processo seletivo será regido
por este Edital e pelo Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89, publicado no Diário Oficial da União de
31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, disponibilizado no endereço eletrônico https:/ /aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/ .

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO
1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89, publicado no Diário

Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que o candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.
1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade desta seleção estão especificados no quadro seguinte:

. Número de vagas 01 (uma)

. Área de conhecimento Letras e Teatro

. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva.

. Titulação exigida Doutorado em Letras ou Teatro ou áreas afins

. Perfil do candidato Docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área de atuação, com histórico de contribuições à reflexão sobre o ensino
superior ou de proposição de inovações no ensino de graduação; experiência em formação do espectador, história do teatro e história da
recepção.

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme estabelecido no Edital de Condições Gerais.

. Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Edital.

. Endereço eletrônico para realização da
inscrição

https:/ /aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/

. Horário Da 0:00 hora do dia subsequente ao da publicação deste Edital até as 23:59 horas do 30o

(trigésimo) dia.

. Contato Telefone: (31) 3409-5106
Correio eletrônico: secgeral@letras.ufmg.br

. Endereço da página eletrônica onde serão
encontrados a tabela de pontuação para
análise

www.letras.ufmg.br

. do curriculum vitae, o programa da seleção,
quando couber, e o "Plano de Trabalho para
o

. Professor Visitante", ao qual deverá se referir o
plano individual de trabalho do candidato.

. Forma de seleção Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de trabalho.

. Prazo para início da realização da seleção Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento das inscrições.
A data do início da seleção será divulgada na página eletrônica www.letras.ufmg.br

. Prazo de validade da seleção 18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital de Homologação do resultado final, não prorrogáveis.

. Duração do contrato 1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos termos do item 9 do Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de
Professor Visitante.

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-se que, em caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português, prevalecerá a versão
do Edital em português.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

partir de 29/03/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
10/04/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

LIDIANE FATIMA EVANGELISTA
Diretora da Dgm

(SIASGnet - 28/03/2019) 153032-15231-2019NE803047

EDITAL Nº 230, DE 27 DE MARÇO DE 2019
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que, consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas as inscrições de candidatos ao processo seletivo
para preenchimento de vaga de PROFESSOR VISITANTE e/ou VISITANTE ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada ao DEPARTAMENTO DE TEORIA GERAL DA MÚSICA da
ESCOLA DE MÚSICA. O processo seletivo será regido por este Edital e pelo Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº
89, publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, disponibilizado no endereço eletrônico https:/ /aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/ .

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO
1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89, publicado no Diário

Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que o candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.
1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade desta seleção estão especificados no quadro seguinte:

. Número de vagas 01 (uma)

. Área de conhecimento Educação Musical Infantil /  Música e Cognição

. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva.

. Titulação exigida Doutorado em Música e/ou áreas afins

. Perfil do candidato Docente ou pesquisador de reconhecida competência em Educação Musical com ênfase em: (1) música e desenvolvimento humano, (2)
desenvolvimento cognitivo-musical, (3) psicologia da música, (4) educação musical para bebês, (5) produção artística para crianças na
primeira infância.

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme estabelecido no Edital de Condições Gerais.

. Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Edital.

. Endereço eletrônico para realização da
inscrição

https:/ /aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/

. Horário Da 0:00 hora do dia subsequente ao da publicação deste Edital até as 23:59 horas do 30o

(trigésimo) dia.
. Contato Telefone(s): (31) 3409-4707

Correio eletrônico: tgm@musica.ufmg.br
. Endereço da página eletrônica onde serão www2.musica.ufmg.br/ index.php/concurso
. encontrados a tabela de pontuação para
análise do curriculum vitae, o

. programa da seleção, quando couber, e o
"Plano de Trabalho para o Professor
Visitante",

. ao qual deverá se referir o plano individual de
trabalho do candidato.

. Forma de seleção Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de trabalho.

. Prazo para início da realização da seleção Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento das inscrições.
A data do início da seleção será divulgada na página eletrônica www2.musica.ufmg.br/ index.php/concurso

. Prazo de validade da seleção 18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital de Homologação do resultado final, não prorrogáveis.

. Duração do contrato 2 (dois) meses, nos termos do item 9 do Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-se que, em caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português, prevalecerá a versão
do Edital em português.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA


