
 
 

                                              
RESULTADO FINAL 
 
Para acessar o Resultado Final de candidatos classificados, excedentes e 
eliminados, clique nos links abaixo em destaque na cor azul. 
 
a) Consulta individual.  

 
b) Relação dos candidatos com as respectivas pontuações por provas e notas finais para 

o curso Técnico em Análises Clínicas. 
 

c) Relação dos candidatos com as respectivas pontuações por provas e notas finais para 
o curso Técnico em Automação Industrial. 
 

d) Relação dos candidatos com as respectivas pontuações por provas e notas finais para 
o curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. 
 

e) Relação dos candidatos com as respectivas pontuações por provas e notas finais para 
o curso Técnico em Eletrônica. 
 

f) Relação dos candidatos com as respectivas pontuações por provas e notas finais para 
o curso Técnico em Química. 

 
 

ATENÇÃO CANDIDATOS EXCEDENTES:  
CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE POR VAGA 

 
Todos os candidatos excedentes deverão confirmar seu interesse em continuar 
participando da lista de excedentes por vaga em curso do Coltec, no sistema da UFMG, 
na página www.ufmg.br/drca, no período de 22 a 26 de Março de 2021. 
  
O candidato excedente que não confirmar interesse por vaga em curso do Coltec nesse 
período, não poderá fazê-lo em outra data, será considerado formalmente desistente e 
não será convocado para ocupar vaga prevista no Edital do Processo Seletivo. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
COPEVE / PROCESSOS SELETIVOS 

Av. Antônio Carlos, 6627- Unidade Administrativa III - 2o andar - Pampulha - 
CEP 31270.901 

Belo Horizonte / M.G. – Fone: 3409-4408/4409   
Internet www.ufmg.br/copeve    

Processo Seletivo 2021 
 

https://sistemas.ufmg.br/coltec/principal.do
http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2021/COLTEC_2021-Resultado_Analises_Clinicas.pdf
http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2021/COLTEC_2021-Resultado_Automacao_Industrial.pdf
http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2021/COLTEC_2021-Resultado_Desenvolvimento_Sistemas.pdf
http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2021/COLTEC_2021-Resultado_Eletronica.pdf
http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2021/COLTEC_2021-Resultado_Quimica.pdf
http://www.ufmg.br/drca
http://www.ufmg.br/copeve
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