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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
GABINETE DA REITORA

Processo nº 23072.225492/2021-39
EDITAL COMPLEMENTAR CEC Nº 06/2021
RETIFICAÇÃO DO EDITAL CEC Nº 01/2021, de 18 de maio de 2021
A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Profa. Sandra Regina Goulart Almeida, torna pública,
para conhecimento dos servidores docentes e dos servidores técnico-administrativos em educação, a presente
retificação do Edital CEC Nº 01/2021, de 14 de junho de 2021, como se segue:
Onde se lê:
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições das chapas deverão ocorrer no período de 7 a 11 de junho de 2021, via e-mail.
Leia-se:
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições das chapas deverão ocorrer no período de 7 a 18 de junho de 2021, via e-mail.
Onde se lê:
3.3 A relação de candidaturas será publicada no dia 16 de junho de 2021, no endereço eletrônico
<https://www.ufmg.br/cac/>.
3.4 O período para a interposição de recursos à CEC contra as inscrições será de 21 a 25 de junho de
2021.
Leia-se:
3.3 A relação de candidaturas será publicada no dia 21 de junho de 2021, no endereço eletrônico
<https://www.ufmg.br/cac/>.
3.4 O período para a interposição de recursos à CEC contra as inscrições será de 28 de junho a 02 de
julho de 2021.
Onde se lê:
3.6 O prazo para a homologação das inscrições pela CEC terminará às 18 horas do dia 30 de junho de
2021.
Leia-se:
3.6 O prazo para a homologação das inscrições pela CEC terminará às 18 horas do dia 07 de julho de
2021.
Os demais itens do Edital CEC nº 01/2021, de 18 de maio de 2021, permanecem inalterados.
Belo Horizonte, 14 de junho de 2021.
Profa. Sandra Regina Goulart Almeida
Reitora
Documento assinado eletronicamente por Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora, em 15/06/2021,
às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de
https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=823008&infra_sistema=…
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13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0783038 e
o código CRC 459E6590.

Referência: Processo nº 23072.225492/2021-39

SEI nº 0783038

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=823008&infra_sistema=…

2/2

