GABINETE DA REITORIA
Campus Universitário
Caixa Postal 3037 – Lavras - MG - 37200-000

EXTRATO DO EDITAL PRGDP Nº 59/2015
SELEÇÃO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
A Vice-Reitora da Universidade Federal de Lavras, no exercício do cargo de Reitora, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, de acordo com o disposto na Lei no 8.745/93 e demais legislações pertinentes, bem como no Edital nº 59/2015, faz saber que se
encontrarão abertas as inscrições para a seleção de Professor Substituto, conforme a seguir:
Deptº

Área

Regime de
trabalho
40 horas
semanais

Titulação Mínima Exigida

DAE

Economia
Industrial

DEX

Mestrado em Matemática, Matemática Aplicada, Educação Matemática, Educação,
Computação, Física, Estatística, Estatística e Experimentação Agropecuária, Química,
Matemática Agroquímica, Engenharia de Sistemas e Automação, Engenharia de Biomateriais,
Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica,
Engenharia de Materiais, Engenharia de Alimentos, Administração.

Mestrado em Administração ou Economia.

40 horas
semanais

Nº de
vagas
1

2

As inscrições serão realizadas somente via Internet e deverão ser efetuadas no site www.prgdp.ufla.br/selecao, a partir das 9 horas do dia 29/6/2015,
até às 18 horas do dia 2/7/2015 (horário oficial de Brasília). A taxa de inscrição é de R$ 100,00 e o pagamento deverá ser efetuado até o dia
2/7/2015 (último dia de inscrição), por meio de boleto bancário emitido no ato da inscrição.
O processamento da seleção obedecerá à Resolução CUNI 046, de 3/10/2007, alterada pela Resolução CUNI 051/2011 (disponíveis no site
www.prgdp.ufla.br/selecao) e constará de prova didática e prova de títulos (que constará da apreciação do currículo comprovado (cópias
simples) do candidato, entregue à Banca Examinadora na data e hora marcada para o sorteio do tema da prova didática).
Mais informações poderão ser obtidas na Coordenadoria de Seleção da PRGDP pelo telefone (35) 3829-1146, ou na íntegra do Edital,
disponível no site www.prgdp.ufla.br/selecao.
Lavras, 19 de junho de 2015.
ÉDILA VILELA DE RESENDE VON PINHO
Reitora em exercício

