CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ERGONOMIA E PROJETOS DE SITUAÇÕES DE TRABALHO
https://www.fco.org.br
EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS – 2º SEMESTRE/2021
TERMO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS

O Diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, torna pública O TERMO
DE PRORROGAÇÃO do edital De Seleção de Candidatos o Curso de Especialização em Ergonomia e
Projetos de Situações de Trabalho, nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ: 3.1 - As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas através do site
http://conveniar.fco.org.br/Cursos e Eventos/ das 06:00h do dia 26/04/2021 às 23:59h do dia
09/07/2021.
LEIA-SE: 3.1 - As inscrições dos candidatos serão realizadas das 6:00 h do dia 26/04/2021 até às
23:59 h do dia 27/08/2021.
ONDE SE LÊ: 4.1 - O processo seletivo ocorrerá no período de 12 a 16/07/2021 de forma remota
(não presencial)
LEIA-SE: 4.1 - O processo seletivo ocorrerá no período de 30 e 31/08/2021 de forma remota ( não
presencial).
ONDE SE LÊ: 4.1- a) avaliação do histórico escolar e do currículo profissional de caráter
classificatório e eliminatório (dias 12 e 13/07/2021);
LEIA-SE: 4.1 - a) avaliação do histórico escolar e do currículo profissional de caráter classificatório
e eliminatório (dias 30 e 31/08/2021).
ONDE SE LÊ: 4.1 - b) entrevista em sala virtual, será em caráter classificatório, cujo convite será
enviado pela secretaria do curso (dias 15 e 16/07/2021).
LEIA-SE: 4.1 - b) entrevista em sala virtual, será em caráter classificatório, cujo convite será
enviado pela secretaria do curso (dias 01 e 02/09/2021).
ONDE SE LÊ: 4.4 - Para a entrevista o candidato receberá antecipadamente por e-mail mensagem
informando o endereço eletrônico, data e horário da reunião que será realizada através da
plataforma do Microsoft Teams, nos dias 15 a 16/07/2021. O horário de entrevista de cada
candidato será enviado previamente por e-mail pela secretaria do Curso.
LEIA-SE:4.4 - Para a entrevista o candidato receberá antecipadamente por e-mail mensagem
informando o endereço eletrônico, data e horário da reunião que será realizada através da
plataforma do Microsoft Teams, nos dias 01 a 02/09/2021. O horário de entrevista de cada
candidato será enviado previamente por e-mail pela secretaria do Curso.
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ONDE SE LÊ: 5.1 - O resultado da seleção será divulgado no dia 19/07/2021, a partir das 18:00
horas, no site www.fco.org.br aba Cursos e Eventos.
LEIA-SE: 5.1. - O resultado da seleção será divulgado no dia 03/09/2021, a partir das 18:00 horas,
no site www.fco.org.br aba Cursos e Eventos.
ONDE SE LÊ: 6.1 – O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá
efetuar, exclusivamente pela Internet, no período de 27 a 30/07/2021, o seu cadastro prévio,
mediante
o
preenchimento
de
formulário
disponível
no
site
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio.
LEIA-SE: 6.1 – O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá efetuar,
exclusivamente pela Internet, no período de 06 a 09/09/2021, o seu cadastro prévio, mediante o
preenchimento de formulário disponível no site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio.
ONDE SE LÊ: 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 por e-mail ao DRCA pela Secretaria do
Curso no dia 02/08/2021.
LEIA-SE: 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 por e-mail ao DRCA pela Secretaria do
Curso no dia 13/09/2021.
ONDE DE LÊ: 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 enviar para o e-mail da Secretaria (ceergo@dep.ufmg.br) até a
data 30/07/2021, 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.
LEIA-SE; 6.3 - O candidato (...) deverá enviar para o e-mail da Secretaria (ceergo@dep.ufmg.br)
até a data 06 A 09/09/2021, 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.
ONDE SE LÊ: 6.4 - O Candidatos estrangeiros deverão enviar para o e-mail da Secretaria do Curso,
até 30/07/2021, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), Registro Nacional Migratório (RNM) ou
Certidão de Registro emitida pela Polícia Federal e o passaporte com visto válido de entrada no
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Brasil, ou passaporte com Visto Permanente ou Visto Temporário de estudante válido, documento
que comprove filiação e demais documentos a serem informados pela secretaria. Detalhes sobre
estes documentos estão disponíveis no site https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/PosGraduacao/Registro-Academico, no link “Documentação”.
LEIA-SE: 6.4. Candidatos estrangeiros deverão enviar para o e-mail da Secretaria do Curso, até
06/09/2021, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), Registro Nacional Migratório (RNM) ou
Certidão de Registro emitida pela Polícia Federal e o passaporte com visto válido de entrada no
Brasil, ou passaporte com Visto Permanente ou Visto Temporário de estudante válido,
documento que comprove filiação e demais documentos a serem informados pela secretaria.
Detalhes
sobre
estes
documentos
estão
disponíveis
no
site
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Registro-Academico,
no
link
“Documentação”.
ONDE SE LÊ: 7.3 – No caso de candidato servidor da UFMG, a concessão de bolsa é definida pela Pró
- Reitoria de Recursos humanos, devendo o aluno servidor interessado encaminhar para o e – mail
ceergo@dep.ufmg.br, até o dia 30/07/2021, a anuência da Pró-reitora de Recursos Humanos e o
último contracheque ou outro comprovante de vínculo com a instituição.
LEIA-SE: 7.3 - No caso de candidato servidor da UFMG, a concessão de bolsa é definida pela Pró Reitoria de Recursos humanos, devendo o aluno servidor interessado encaminhar para o e – mail
ceergo@dep.ufmg.br, até o dia 31/08/2021, a anuência da Pró-reitora de Recursos Humanos e o
último contracheque ou outro comprovante de vínculo com a instituição.
Permanecem inalterados os demais termos do Edital de Seleção de Candidatos do Curso de PósGraduação “Lato-sensu” em nível de Especialização em Ergonomia: Projetos de Situações de
Trabalho do Departamento de Engenharia de Produção da UFMG.
Belo Horizonte, 08 de julho de 2021

Prof. Cícero Murta Diniz Starling
Diretor da Escola de Engenharia da
Universidade Federal de Minas Gerais
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