
 
 

                                              
RESULTADO FINAL 
De acordo com item 4.4 do Edital, para se obter o número base inicial dos candidatos 
sorteados, a UFMG utilizou o número 86121 (1º premio da Loteria Federal sorteado 
no dia 03/11/2018).   
Após os procedimentos de conversão chegou-se ao número 749 (setecentos e quarenta 
e nove), sendo este o número inicial utilizado para classificação dos candidatos às vagas 
do Centro Pedagógico/UFMG. 
 
Para acessar as listas de candidatos sorteados e excedentes clique nos links abaixo 
em destaque na cor azul. 
 
Estamos disponibilizando as seguintes relações: 
a) Relação dos 3 (três) candidatos com deficiência sorteados neste Processo Seletivo, 

em ordem alfabética e por classificação, que deverão, obrigatoriamente, se 
submeter a Avaliação para apuração e comprovação de condição de pessoa com 
deficiência, conforme disposto no item 3.3.5 e 3.3.6 do Edital.  

b) Relação dos 47 (quarenta e sete) candidatos sorteados neste Processo Seletivo para 
preenchimento das vagas ofertadas para o primeiro ano, em ordem alfabética e      
por classificação. 

c) Relação dos candidatos excedentes, com sua devida classificação, de acordo com as 
modalidades de vagas citadas nos itens “a” (ordem alfabética e por classificação) e 
“b” (ordem alfabética e por classificação). 

 

 

AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO E COMPROVAÇÃO 
DE CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA 
OS CLASSIFICADOS. 
O candidato com deficiência sorteado deverá comparecer, no dia 12 de Novembro de 
2018, às 14h no Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador (DAST/UFMG) – 
Avenida Presidente Antônio Carlos, no

 

 6.627, Pampulha – Unidade Administrativa II, 
Campus Pampulha da UFMG – Belo Horizonte/MG e cumprir todos os procedimentos 
obrigatórios, conforme o item 3.3 e seus subitens do edital do Processo Seletivo. 

 

REGISTRO ACADÊMICO DOS CLASSIFICADOS 
 
As informações sobre o Registro Acadêmico e a Matrícula Inicial estão disponibilizadas 
no site do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) da UFMG. 
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