
 

FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG

 
CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

 
ÁREA: CIRURGIA –
Regime de Trabalho: 20(vinte) horas semanais
 
INSCRIÇÃO: Do dia
18/02/2021(23h:59)
 
Conforme Edital, as inscrições serão realizadas, 
na página eletrônica
 https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/
 
FORMA DE SELEÇÃO
Análise de "curriculum vitae" e entrevista por 
videoconferência. As instruções para a realização 
da videoconferência e 
provas estarão disponíveis na página
https://www.medicina.ufmg.br/cir
Endereço eletrônico para contato: 
cirurgia.medicina@gmail.com. 
 
REALIZAÇÃO: 
05/05/2021 – sexta
de “curriculum vitae” 
Examinadora do Concurso
Barema divulgado em anexo.
 
08/03/2021 – segunda
candidatos inscritos, a 
 
A ordem das entrevistas 
com o número de inscrição do candidato.
 
A plataforma, o 
instruções para as entrevistas
horário para a entrevista de cada candidato 
informado posteriormente na 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG 
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA 

 

Av. Prof. Alfredo Balena, 190 - 20 andar 
Caixa Postal 340 - CEP 30130-100 

Telefones: 55-31-3409.9759 e 55-31-3409.9760 
E-mail: cirurgia.medicina@gmail.com 

 

CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

– 04(quatro) vagas 
Regime de Trabalho: 20(vinte) horas semanais

Do dia 20/01/2021(00h:00) ao 
:59)  

, as inscrições serão realizadas, 
eletrônica: 

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

FORMA DE SELEÇÃO:  
nálise de "curriculum vitae" e entrevista por 
videoconferência. As instruções para a realização 
da videoconferência e critérios de avaliação das 
provas estarão disponíveis na página eletrônica 
https://www.medicina.ufmg.br/cir. 
Endereço eletrônico para contato: 
cirurgia.medicina@gmail.com.  

sexta-feira – 13:00 horas 
de “curriculum vitae” – somente Comissão 
Examinadora do Concurso, será feita com base no 
Barema divulgado em anexo. 

segunda-feira – Entrevistas
candidatos inscritos, a partir de:  8:00. 

entrevistas será definida 
com o número de inscrição do candidato. 

A plataforma, o endereço eletrônico 
para as entrevistas, assim como
a entrevista de cada candidato 

informado posteriormente na página eletrônica 

CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

Regime de Trabalho: 20(vinte) horas semanais 

, as inscrições serão realizadas, 

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

nálise de "curriculum vitae" e entrevista por 
videoconferência. As instruções para a realização 

critérios de avaliação das 
eletrônica 

Endereço eletrônico para contato: 

:00 horas – Analise 
somente Comissão 

, será feita com base no 

ntrevistas com os 
 

será definida de acordo 

endereço eletrônico e as 
, assim como o 

a entrevista de cada candidato será 
eletrônica 



https://www.medicina.ufmg.br/cir. Os candidatos 
deverão acessar o endereço para as entrevistas 
apenas no seu horário especificado na página 
eletrônica. 
 
Critérios para a segunda prova (entrevista): 
capacidade de comunicação verbal; interesse na 
área acadêmica; empatia e resiliência; senso 
crítico e capacidade autocrítica; disponibilidade 
e compatibilidade de horários (considerando as 
demais atividades do candidato). 
 


