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EDITAL Nº 129, 28 DE AGOSTO DE 2019
A Vice-Reitora da Universidade Federal de Lavras, no exercício do cargo de Reitora, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, de acordo com o disposto na Lei no8.745/93 e demais legislações
pertinentes, bem como no Edital PRGDP nº 129/2019, faz saber que se encontrarão abertas as inscrições
para a seleção de Professor Substituto, conforme a seguir:
Deptº Área

Titulação Exigida

Regime
de
trabalho

DAE

Marketing

Doutorado em Administração

40 horas 1
semanais

DCS

Pedologia

Doutorado em Ciência do Solo

40 horas 1
semanais

DCA

Microbiologia de
Alimentos

Doutorado em Microbiologia Agrícola ou Ciência dos
Alimentos, com ênfase em Microbiologia de Alimentos

40 horas 1
semanais

DQI

Química Geral e
Química Ambiental Doutorado em química ou agroquímica

40 horas 1
semanais

DAT

Instrumentação,
Processo de
Fabricação e
Automação
Avançada

40 horas 1
semanais

Doutorado em Engenharia Elétrica, Eletrônica, Controle,
Engenharia de Sistemas, Automação ou Mecatrônica e
Graduação em Engenharia Elétrica, Mecânica, Eletrônica,
Controle e Automação ou Mecatrônica

Nº de
vagas

As inscrições serão realizadas somente via Internet e deverão ser efetuadas no endereço
eletrônico www.prgdp.u a.br/site/selecao-para-professor-substituto, do dia 2/9/2019 até dia 13/9/2019.
A taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais). O pagamento deverá ser efetuado até o dia
13/9/2019, por meio GRU-simples emitida no ato da inscrição.
Os candidatos que se enquadrarem nos termos da Lei nº 13.656, de 30/04/2018, poderão
requer a solicitação de isenção da taxa de inscrição.
A isenção da taxa de inscrição poderá ser requerida pelo interessado por meio do formulário de
inscrição, no sítio www.prgdp.u a.br/site/concursos/professor, no período 2 a 3/9/2019.
O processamento da seleção obedecerá à Resolução CUNI 055, de 27/07/2016, alterada pela
Resolução CUNI 051, de 16/08/2017 (disponíveis no site www.prgdp.u a.br/site/selecao-para-professorsubstituto), constará de prova didática e prova de títulos (cópias simples do currículo comprovado),
entregue à Banca Examinadora na data e hora marcada para a sessão de abertura e de sorteio do tema da
prova didática.
Mais informações poderão ser obtidas na Coordenadoria de Seleção da PRGDP pelo telefone
(35) 3829-1146, ou na íntegra do Edital, disponível no site www.prgdp.u a.br/site/selecao-para-professorsubstituto.
ÉDILA VILELA DE RESENDE VON PINHO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi cada.
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