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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO Nº469/2022 PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SOLDAGEM
- 2º SEMESTRE DE 2022

Processo nº 23072.221698/2020-17

O Diretor da Escola de Engenharia da UFMG COMUNICA a re�ficação do Edital de Seleção para o Curso
de Especialização em Soldagem, publicado no Jornal Classificados dos Estados de Minas Gerais Online, no
dia 15/03/2022, ficando estes redigidos da seguinte forma:

 

Onde se lê: O Diretor da Escola de Engenharia da UFMG torna público que, no período de 01/04/2022 a
24/06/2022, estarão abertas as inscrições para o Curso de Especialização em Soldagem, na modalidade
presencial. O curso tem a duração de 24 (vinte e quatro) meses, e será ministrado às sextas e sábados,
nos horários de 19:00 às 21:30 e de 08:00 as 11:40 e 12:40 às 16:10 horas, respec�vamente, nas
dependências da Escola de Engenharia da UFMG. O curso é des�nado a profissionais formados em cursos
superiores ou a tecnólogos em nível de graduação de áreas afins, que atuem de forma direta e
indiretamente em soldagem. 

Leia-se: O Diretor da Escola de Engenharia da UFMG torna público que, no período de 01/04/2022 a
01/07/2022, estarão abertas as inscrições para o Curso de Especialização em Soldagem, na modalidade
presencial. O curso tem a duração de 24 (vinte e quatro) meses, e será ministrado às sextas e sábados,
nos horários de 19:00 às 21:30 e de 08:00 as 11:40 e 12:40 às 16:10 horas, respec�vamente, nas
dependências da Escola de Engenharia da UFMG. O curso é des�nado a profissionais formados em cursos
superiores ou a tecnólogos em nível de graduação de áreas afins, que atuem de forma direta e
indiretamente em soldagem. 

 

Onde se lê: 2.1 As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet, acessando a página web
www.conveniar.fco.eng.ufmg.br/eventos. O candidato deve preencher o formulário de inscrição e re�rar
o boleto para pagamento da inscrição até às 16:00 do dia 24 de junho de 2022 (horário de Brasília). A
transmissão do formulário de inscrição, devidamente preenchido, e dos documentos solicitados no item
3.1 deste Edital deverá ser finalizada, impreterivelmente, até às 16:00 do dia 1º de julho de 2022 (horário
de Brasília).

Leia-se: 2.1 As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet, acessando a página web
www.conveniar.fco.eng.ufmg.br/eventos. O candidato deve preencher o formulário de inscrição e re�rar
o boleto para pagamento da inscrição até às 16:00 do dia 01 de julho de 2022 (horário de Brasília). A
transmissão do formulário de inscrição, devidamente preenchido, e dos documentos solicitados no item
3.1 deste Edital deverá ser finalizada, impreterivelmente, até às 16:00 do dia 1º de julho de 2022 (horário
de Brasília).

 

Belo Horizonte, 22 de junho de 2022.

 

Prof. Cicero Murta Diniz Starling
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Diretor da Escola de Engenharia da UFMG

Documento assinado eletronicamente por Cicero Murta Diniz Starling, Diretor(a) de unidade, em
22/06/2022, às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1537844 e
o código CRC D9DB8026.
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