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EDITAL DE SELEÇÃO – 2º SEMESTRE/2018 
 

O Diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER 
que, no período de 25/05/2018 a 10/07/2018, de segunda-feira a sexta-feira, exceto 
feriados e recessos acadêmicos, estarão abertas as inscrições para admissão ao Curso de 
Pós-Graduação em nível de Especialização em Ergonomia: projeto de situações de 
trabalho.  
 
1 – DAS VAGAS 
1.1 – Serão oferecidas 40 vagas, para entrada no segundo semestre de 2018.  
1.2 – Nos termos da Resolução nº 07/2004 do Conselho Universitário da UFMG, 10% (dez 
por cento) das vagas ocupadas serão reservadas à participação gratuita de candidatos 
carentes e de servidores da UFMG, sempre que aprovados em processo seletivo. O 
candidato selecionado poderá habilitar-se à participação gratuita, desde que seja 
caracterizado carente pela FUMP (site: www.fump.ufmg.br) ou selecionado pela Pró-
Reitoria de Recursos Humanos, caso seja servidor. O número de bolsas concedidas será 
dividido entre os segmentos servidor e comunidade externa. Vagas não preenchidas por 
um segmento serão oferecidas ao outro. No caso de vaga única ou em número impar, 
será priorizado o segmento servidor da UFMG.  
1.3 – O número mínimo de estudantes para o início do curso é de 20. 

  

2 – DAS INSCRIÇÕES 
2.1 – A inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta reais) poderá ser feita: a) pela internet 
http://conveniar.fco.org.br/Eventos/, (os candidatos que optarem pela inscrição via 
internet deverão enviar, por meio de SEDEX, a documentação para Av. Pres. Antônio 
Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901 – Fundação Christiano Ottoni, 
sala 1400, postada até 10/07/2018); b) pessoalmente, na Fundação Christiano Ottoni, de 
segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e recessos acadêmicos, no horário de 08:00h 
as 12:00h e 13:00h às 17:00h;  
2.2 – A documentação listada no item 3.1, deve ser entregue na Fundação Christiano 
Ottoni, no ato da inscrição, ou enviada por SEDEX para: UFMG/Campus Pampulha - Av. 
Pres. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901 – Fundação 
Christiano Ottoni, sala 1400, postada até 08/07/2018. 

 
3 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
3.1 – Para a inscrição, serão exigidos os seguintes documentos:  
A) Formulário de inscrição devidamente preenchido, acompanhado de 02 (duas) 
fotografias 3X4;  
B) 02 (duas) cópias da Carteira de Identidade, CPF e do Diploma de Graduação (frente e 
verso) ou documento equivalente expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente 
reconhecido, ou de outro documento que comprove estar o candidato em condições de 
concluir o curso de graduação até o término do período para registro acadêmico no 
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curso de pós-graduação, ficando tal registro condicionado à prova de conclusão da 
graduação;  
C) Cópia do histórico escolar da graduação;  
D) Curriculum Vitae;  
E) Prova de estar em dia com as obrigações militares e certidão de quitação eleitoral 
obtida em https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidão-de-quitacao-eleitoral (não 
serão aceitos comprovantes individuais de votação), no caso de ser candidato brasileiro 
e, no caso de ser candidato estrangeiro, documentos exigidos pela legislação específica. 
Os candidatos estrangeiros deverão comprovar domínio instrumental da língua 
portuguesa;  
F) Comprovante de pagamento de inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta reais);  
G) Cópia do comprovante de endereço;  
H) cópia da certidão de nascimento ou casamento;  
3.2 - Só serão deferidos os pedidos de inscrições que atendam as exigências desse Edital;  
 
4 – DO PROCESSO SELETIVO E DA COMISSÃO AVALIADORA  
4.1 – O exame de seleção será composto por duas etapas de caráter classificatório: a) 
avaliação do histórico escolar e do currículo; b) entrevista.  
4.2 – Na primeira etapa, análise do histórico escolar e do currículo, serão avaliados o 
rendimento global do candidato no curso de graduação (valor 30,0), as experiências 
profissionais (valor 20,0), os cursos de formação complementar (valor 20,0) e outras 
atividades relacionadas à Ergonomia ou áreas afins (valor 30,0), resultando em nota de 0 
(zero) a 100 (cem).  
4.3 – Na segunda etapa, a entrevista, será individual e durante a mesma será solicitado 
ao candidato esclarecimento sobre sua experiência profissional e motivação para a 
realização do Curso de Especialização em Ergonomia: Projeto de Situações de Trabalho. 
Os pontos avaliados serão: domínio dos temas (valor 20,0), clareza na colocação dos 
assuntos (valor 40,0) e objetivos sobre o interesse do candidato na obtenção do título de 
especialista em Ergonomia (valor 40,0), resultando em nota de 0 (zero) a 100 (cem). 
4.3.1 – A entrevista será realizada no Laboratório de Ergonomia, sala 3201, Escola de 
Engenharia – UFMG, Campus Pampulha, entre os dias 12/07/2018 e 13/07/2018 nos 
seguintes horários: 09:00h às 18:00h. O horário de cada candidato será previamente 
agendado e informado pela secretaria do Curso.  
4.4 – Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da média dos pontos 
obtidos entre as duas etapas, dentro do limite das vagas, de acordo com os critérios 
mencionados acima.  
4.5 - A comissão avaliadora será composta por dois membros docentes da UFMG, 
podendo constar um membro externo a critério da comissão coordenadora.  
4.6 – Os pontos atribuídos para o currículo serão considerados para o caso de desempate 
e se ainda persistir o empate, o critério de seleção será por maior nota no histórico.  
 
5 – DO RESULTADO FINAL  
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5.1 – A lista de candidatos selecionados será divulgada até dia 15/07/2018, com as notas 
atribuídas em cada etapa, na Secretaria do Curso, Escola de Engenharia Sala 3201 – 
UFMG, Campus Pampulha e no endereço www.fco.org.br.  
5.2 – Os candidatos terão 10 dias corridos, contados a partir da divulgação do resultado 
para apresentar recurso.  
5.3 – Os candidatos aprovados deverão retirar e efetuar o pagamento do boleto bancário 
de matrícula no curso, através do site www.fco.org.br, entre os dias 16/07/2018 a 
27/07/2018.  
 
6 – DO REGISTRO E DA MATRICULA 
6.1 – O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá efetuar, 
exclusivamente pela internet, no período de 23/07/2018 a 25/07/2018, o seu cadastro 
prévio, mediante o preenchimento de formulário disponível no site 
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio.  
6.2 – O DRCA tomará as providências para efetuar o Registro Acadêmico após o 
recebimento da documentação completa dos candidatos selecionados, na forma exigida 
(cópias legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo 
candidato classificado. A documentação completa dos selecionados será enviada ao 
DRCA pela Secretaria do Curso até a data 27/07/2018.  
6.3 – O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório 
de estar em condições de concluir o curso de graduação antes do período para registro 
acadêmico no curso de pós-graduação, deverá entregar na Secretaria do Programa, até a 
data 26/07/2018, documento que comprove a conclusão do curso de graduação (cópia 
do diploma de graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente 
reconhecido ou declaração de conclusão de curso em que conste a data da colação do 
grau). Não serão aceitas declarações com previsão de conclusão ou de colação.  
6.4 – Candidatos estrangeiros deverão apresentar à Secretaria do Curso, até o dia 
26/07/2018, o RNE, ou passaporte com Visto Permanente ou Visto Temporário de 
estudante válido, e documento que comprove filiação.  
6.5 – É vedado o registro acadêmico simultâneo em mais de um curso de graduação, de 
pós-graduação ou em ambos os níveis, de acordo com o disposto no art. 39, § 2º, do 
Regimento Geral da UFMG, “cada aluno terá direito a um único registro acadêmico, 
correspondente a uma só vaga no curso em que foi admitido na UFMG”. 
6.6 - Perderá automaticamente o direito à vaga e será considerado formalmente 
desistente o candidato classificado que não efetuar o Cadastro Prévio na data fixada para 
a realização desse procedimento ou que não apresentar qualquer dos documentos 
solicitados neste Edital. O preenchimento de vaga(s) decorrente(s) destas situações será 
feito mediante convocação de outros candidatos aprovados, observada, rigorosamente, 
a ordem de classificação segundo a ordem decrescente de pontos obtidos no concurso, 
até a data limite para envio da documentação ao DRCA.  

http://www.fco.org.br/
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6.6 – A matrícula dos candidatos aprovados será realizada no Sistema Acadêmico da Pós-
Graduação, de acordo com orientação da Secretaria do Programa, em data a ser 
divulgada, observando-se o calendário acadêmico da Universidade.  
 

Belo Horizonte, 08 de maio de 2018.  
PROF. CÍCERO MURTA DINIZ STARLING, DIRETOR DA ESCOLA DE ENGENHARIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERIAS. 
 

 


