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EDITAL PRGDP N O   24/2013 
 
 
A Vice-Reitora, no exercício de Reitora da Universidade Federal de Lavras, no uso de suas 

atribuições regimentais, tendo em vista o que consta no processo nº 23090.001251/2013-78, 
resolve retificar o Edital PRGDP nº 10, publicado no DOU de 8/5/2013, Seção 3, página 70, 
conforme a seguir: 
 
1. A titulação mínima exigida para a área de “Tecnologia de Alimentos de Origem Animal”, passa a 
ser “Graduação em Engenharia de Alimentos ou Ciência dos  Alimentos ou Ciência e 
Tecnologia de Alimentos ou Medicina Veterinária ou Zootecnia ”. 
 
2. Somente para a área de Tecnologia de Alimentos d e Origem Animal , os itens do Edital 
PRGDP 10/13 (disponível no site www.dgp.ufla.br/selecao), abaixo relacionados, passam a vigorar 
conforme a seguir: 
2.1. As inscrições serão reabertas: a partir de 9 horas do dia 18/6/2013, até as 18 horas do dia 
20/6/2013 (horário oficial de Brasília); 
2.2. – data e horário do pagamento: até as 21 horas do dia 20/6/2013 (horário oficial de Brasília); 
2.3. – pagamentos que não serão considerados: agendamentos bancários sem a devida efetivação 
do pagamento e pagamentos efetuados após as 21 horas do dia 20/6/2013, último dia de inscrição 
e; 
2.13. – divulgação da lista de candidatos inscritos: a partir de 24/6/2013. 
 
3. As datas de provas ficam remarcadas, conforme a seguir: 
    - Sorteio do tema e entrega do currículo (item 3.4. do edital): 26/6/2013 as 8:00 horas na Sala de   
      Reuniões do Departamento de Ciência dos Alimentos. 
    - Prova didática: 27/6/2013 a partir de 8:30 horas na Sala de aula 1 – Setor de Nutrição e Dietética –  
      Departamento de Ciência dos Alimentos – Ala 3. 
     
 
 

                                         Lavras, 14 de junho de 2013. 
 
 
 
 

       ÉDILA VILELA DE RESENDE VON PINHO, 
                                               Reitora em exercício 
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