
EDITAL  DE RETIFICAÇÃO Nº 227/2020 - PROGRAD/UFMS.

ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio da Pró-
Reitoria de Graduação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto nas Leis Federais
nº 8.745/1993, nº 9.849/1999, nº 12.425/2011 e nº 12.772/2012; nos Decretos Federais nº 7.485/2011
e nº 8.259/2014; nas Resoluções Coeg nº 21/2011 e nº 96/2011; Resolução CD nº 37, de 29 de abril de
2020 e na Nota de Auditoria AUD/RTR nº 03/2017, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Abertura
do Processo Sele�vo para Professor Subs�tuto nº 221/2020, publicado no Bole�m Oficial nº 7433, de 08
de dezembro de 2020, pág 1935, conforme disposição abaixo.

1. Re�ficar o item 3 (3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A INSCRIÇÃO) subitens 3.1 , 3.2 , 3.5 e 3.7

Para constar:
3.1. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada por e-mail, no endereço eletrônico informado no Edital
da Comissão Especial. O período de inscrição e demais exigências serão estabelecidos e divulgados por
meio de Edital elaborado pela Comissão Especial, seguindo o cronograma anexo a este edital.

3.2. Para a inscrição, o candidato deverá enviar a cópia dos seguintes documentos:

3.5. É vedada a inscrição condicional, extemporânea ou via postal.

3.7. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada por e-mail, no endereço eletrônico informado no Edital
da Comissão Especial.

Onde constou:
3.1. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente ou por meio de procuração,
acompanhada da cópia do documento de iden�dade do procurador, na Secretaria da Unidade da
Administração Setorial informada no Edital da Comissão Especial. O período de inscrição e demais
exigências serão estabelecidos e divulgados por meio de Edital elaborado pela Comissão Especial,
seguindo o cronograma anexo a este edital.

3.2.  Para  a  inscrição,  o  candidato  deverá  apresentar  o  original  e  entregar  a  cópia  dos  seguintes
documentos:

3.5. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, ou via correio eletrônico.

3.7. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente ou por meio de procuração,
acompanhada da cópia do documento de iden�dade do procurador, na Secretaria da Unidade da
Administração Setorial informada no Edital da Comissão Especial.

2. Re�ficar o subitem 6.2.2 

Para constar:

6.2.2 Todo processo sele�vo deverá ser realizado remotamente.

Onde constou:

6.2.2 A critério das Unidades da Administração Setorial, as provas escritas e didá�cas poderão ser
realizadas de forma presencial ou remota, observando o plano de biossegurança da UFMS.  1/2



3. Alterar o anexo único (Cronograma para o Edital de Contratação de Professor Subs�tuto - 2021/1)

Para constar:
21/12/2020 Publicação do Edital da Comissão Especial de Seleção de Subs�tuto no Bole�m Oficial da
UFMS.

Onde constou:
18/12/2020 Publicação do Edital da Comissão Especial de Seleção de Subs�tuto no Bole�m Oficial da
UFMS.

Campo Grande, 17 de dezembro de 2020.

CRISTIANO COSTA ARGEMON VIEIRA,

                       Pró-Reitor de Graduação.

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Costa Argemon Vieira, Pró-
Reitor(a), em 17/12/2020, às 13:39, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2319776 e o código CRC CB9DA6F6.

GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.023721/2019-43 SEI nº 2319776
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