
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE MEDICINA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE DO ADULTO

DECLARAÇÃO

Em atendimento à Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o Procedimento Administra�vo no
âmbito da Administração Pública Federal (art.18, art.19, art.20 e art.21) declaro, após tomar
conhecimento da relação nominal dos candidatos inscritos para o processo sele�vo do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto (Mestrado) para ingresso no 1º semestre de 2021,
que não me encontro em situação de impedimento ou suspeição para par�cipar da banca examinadora
do referido concurso.

 

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2021.
 
 
 

SUELY MEIRELES REZENDE

Documento assinado eletronicamente por Suely Meireles Rezende, Professora do Magistério
Superior, em 25/02/2021, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0582242 e
o código CRC 8DCF8963.

Referência: Processo nº 23072.205664/2021-58 SEI nº 0582242

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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DECLARAÇÃO

Em atendimento à Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o Procedimento Administra�vo no
âmbito da Administração Pública Federal (art.18, art.19, art.20 e art.21) declaro, após tomar
conhecimento da relação nominal dos candidatos inscritos para o processo sele�vo do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto (Mestrado) para ingresso no 1º semestre de 2021,
que não me encontro em situação de impedimento ou suspeição para par�cipar da banca examinadora
do referido concurso.

 

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2021.
 
 
 

WANESSA TRINDADE CLEMENTE

Documento assinado eletronicamente por Wanessa Trindade Clemente, Professora do Magistério
Superior, em 25/02/2021, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0582284 e
o código CRC 6F18CE1C.

Referência: Processo nº 23072.205664/2021-58 SEI nº 0582284

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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DECLARAÇÃO

Em atendimento à Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o Procedimento Administra�vo no
âmbito da Administração Pública Federal (art.18, art.19, art.20 e art.21) declaro, após tomar
conhecimento da relação nominal dos candidatos inscritos para o processo sele�vo do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto (Mestrado) para ingresso no 1º semestre de 2021,
que não me encontro em situação de impedimento ou suspeição para par�cipar da banca examinadora
do referido concurso.

 

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2021.
 
 
 

MELISSA ORLANDIN PREMAOR

Documento assinado eletronicamente por Melissa Orlandin Premaor, Membro de comissão, em
24/02/2021, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0582285 e
o código CRC E6B9893B.

Referência: Processo nº 23072.205664/2021-58 SEI nº 0582285

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

