
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
EDITAL SEPLAG/UEMG Nº. 08 /2014, de 28 de novembro de 2014 

 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UEMG 

 
O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, o Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais – 
UEMG e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
COMUNICAM que: 
 
1. Estão sendo convocados para realização da Prova Didática e para entrega da documentação relativa à Prova de 
Títulos e Checagem de Pré-Requisitos os candidatos habilitados na Prova Escrita para algumas áreas/códigos de que 
trata o edital SEPLAG/UEMG 08/2014, cuja relação estará disponível para consulta no endereço eletrônico do IBFC 
www.ibfc.org.br, a partir das 10 horas do dia 01/10/2016. 
 
2. As Provas Didáticas para as áreas/códigos citados no item anterior ocorrerão nos dias 08 e 09/10/2016. 
 
3. A convocação, contendo horário e local para realização da Prova Didática para os dias 08 e 09/10/2016, será 
disponibilizada no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, a partir das 16 horas do dia 03/10/2016. 
 
4. O período para inserção dos dados pelos candidatos nos formulários para realização de Prova de Títulos, de que 
trata o item 10.4.1.1. do edital SEPLAG/UEMG 08/2014, e para Checagem de Pré-Requisitos, de que trata o item 
10.5.1.1., estará disponível no endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, a partir do dia 03/10/2016. 
 
5. Nos termos da retificação dos itens 10.4.1.2 e 10.5.1.2, publicada em 07/05/2016, alternativamente, os 
candidatos poderão entregar a documentação para a Prova de Títulos, bem como aquela para Checagem de Pré-
requisitos, de que tratam o item 10.4.1.1 e 10.5.1.1 do edital, no dia e local da realização da sua Prova Didática. 
 
6. O detalhamento de informações relativas à Prova Didática, de Títulos e Checagem de Pré-requisitos, ao sorteio de 
pontos das áreas/códigos de que trata o item 1 deste ato, e demais procedimentos estará disponível no endereço 
eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, a partir das 10 horas do dia 01/10/2016. 
 
7. As demais áreas/códigos que ainda não realizaram essa prova e não constarem na lista do dia 01/10/2016 serão 
convocadas posteriormente, conforme cronograma geral divulgado em 18/03/2016. 
 

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2016. 
 

Dijon Moraes Júnior 
Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais 

 
Helvécio Miranda Magalhães Júnior 

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão 
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