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ERRATA 

 
 

Onde se lê: 
 

O Chefe do Órgão Acadêmico Responsável da Diretoria do Centro Pedagógico, Marcos Elias Sala, faz saber que, no período de 26/01/2023 
a 02/02/2023, o endereço eletrônico copedcp@gmail.com receberá as inscrições para seleção de candidatos para duas vagas de Monitora 
de Apoio V (25 horas semanais), para atuação junto à Coordenação Pedagógica do Centro Pedagógico. 
 

Leia-se: 
 
A Chefe do Órgão Acadêmico Responsável da Diretoria do Centro Pedagógico, Tânia Aretuza Ambrizi Gebara, faz saber que, no período 
de 26/01/2023 a 02/02/2023, o endereço eletrônico copedcp@gmail.com receberá as inscrições para seleção de candidatos para seis vagas 
de Monitora de Apoio V (25 horas semanais), para atuação junto à Coordenação Pedagógica do Centro Pedagógico. 
 

Onde se lê: 
 
3. DA SELEÇÃO 
3.1. A seleção será realizada no dia 03/02/2023, às 15:00, na sala da COPED do Centro Pedagógico da UFMG, em duas etapas: 
1ª Etapa (Nota de 0 a 100) - Análise de currículo, com valorização de experiências anteriores em educação, e da justificativa de interesse 
pela vaga. 
2ª Etapa (Nota de 0 a 100) – Entrevista, com valorização, em especial, da capacidade de comunicação e da disponibilidade de horário. A 
ausência na entrevista implicará em eliminação do/a candidato/a. 
3.2. A nota final será dada pela média aritmética das notas das duas etapas.  
3.3. Na hipótese de ocorrer empate de notas finais, como critério de desempate, terá preferência, sucessivamente o/a candidato/a que: 
a) Tiver melhor Rendimento Semestral Global (RSG);  
b) Tiver maior idade. 
3.4. O resultado será publicado na homepage do Centro Pedagógico, no dia 26/01/2023. 

Leia-se: 
 
3. DA SELEÇÃO 
3.1. A seleção será realizada no dia 03/02/2023, às 15:00, na sala da COPED do Centro Pedagógico da UFMG, em duas etapas: 
1ª Etapa (Nota de 0 a 100) - Análise de currículo, com valorização de experiências anteriores em educação, e da justificativa de interesse 
pela vaga. 
2ª Etapa (Nota de 0 a 100) – Entrevista, com valorização, em especial, da capacidade de comunicação e da disponibilidade de horário. A 
ausência na entrevista implicará em eliminação do/a candidato/a. 
3.2. A nota final será dada pela média aritmética das notas das duas etapas. 
3.3. Na hipótese de ocorrer empate de notas finais, como critério de desempate, terá preferência, sucessivamente o/a candidato/a que: 
a) Tiver melhor Rendimento Semestral Global (RSG); 
b) Tiver maior idade. 
3.4 – Serão aprovados os candidatos que obtiverem o mínimo 70 pontos. 
3.5. O resultado será publicado na homepage do Centro Pedagógico, no dia 06/02/2023. 
 

 
Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2023. 

 
 
 

Professora Tânia Aretuza Ambrizi Gebara 
Diretora do Centro Pedagógico da UFMG. 


