
 

 

EDITAL Nº 35/2018 
CONSULTA PARA ELABORAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DE CANDIDATOS AOS CARGOS DE 

DIRETOR E VICE-DIRETOR DA ESCOLA DE ENFERMAGEM – GESTÃO 2018/2022 
A Pres idente da Egrégia Congregação da Escola de Enfermagem da UFMG, no uso de 

suas atr ibuições,  ret i f ica o Edita l nº 29/2018, de 10 de abril de 2018, nos i tens a seguir :  

 

Onde se lê: “A Pres idente da Egrégia Congregação da Escola de Enfermagem da 

UFMG, torna públ ico para conhec imento dos DOCENTES, SERVIDORES TÉCNICO -

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO E DISCENTES desta Unidade, que no d ia 29 de maio de 

2018, de 07:30 às 21:30 na Escola de Enfer magem e de 10:00 às 14:00, no Inst i tu to de 

Ciênc ias Bio lógicas, em conformidade com as d isposições cont idas nos Ar t igos 20 a 33 do 

Regimento Geral da UFMG e Ar t igos 42 e 44 do Estatuto da UFMG, será real izada a consulta 

à comunidade para subs id iar a Egrégia Congregação na e laboração da l is ta tr ípl ice de 

candidatos aos cargos de DIRETOR E VICE-DIRETOR da Escola de Enfermagem da UFMG, 

com mandato de quatro anos, a part ir  de 15 outubro de 2018. ”  

Leia-se:  “A Pres idente da Egrégia Congregação da Escola de Enfermagem da UFMG, 

torna públ ico para conhec imento dos DOCENTES, SERVIDORES TÉCNICO -

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO E DISCENTES desta Unidade, que no d ia 12 de junho  

de 2018, de 07:30 às 21:30 na Escola de Enfermagem e de 10:00 às 14:00, no Ins t i tuto de 

Ciênc ias Bio lógicas, em conformidade com as d isposições cont idas nos Ar t igos 20 a 33 do 

Regimento Geral da UFMG e Ar t igos 42 e 44 do Estatuto da UFMG, será real izada a consulta 

à comunidade para subs id iar a Egrégia Congregação na e laboração da l is ta tr ípl ice de 

candidatos aos cargos de DIRETOR E VICE-DIRETOR da Escola de Enfermagem da UFMG, 

com mandato de quatro anos, a part ir  de 15 outubro de 20 18.”  

8.  Das eleições:  

  Onde se lê: “A consul ta à comunidade será real izada no d ia 29 de maio de 2018, de 

07:30 às 21:30 horas, na Escola de Enfermagem e de 10:00 às 14:00 horas,  no 

Ins t i tuto de Ciênc ias Biológicas ( ICB) local izado no Campus Pampulha ” .   

Leia-se:  “A consulta à comunidade será realizada no dia 12 de junho de 2018, de 07:30 às 21:30 

horas, na Escola de Enfermagem e de 10:00 às 14:00 horas, no Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 

localizado no Campus Pampulha.” 

9.  Da apuração:  

  Onde se lê: “A apuração dos resultados da consulta à comunidade será realizada no dia 29 de maio de 

2018, a partir das 21:30 horas, no Auditório Maria Sinno, 1º andar da Escola de Enfermagem”. 

Leia-se: “A apuração dos resultados da consulta à comunidade será realizada no dia 12 de junho de 

2018, a partir das 21:30 horas, no Auditório Maria Sinno, 1º andar da Escola de Enfermagem.” 

10. Dos recursos:  

  Onde se lê: “A contagem dos prazos para interposição de recurso contra candidatura(s) será de dois 

dias a partir do término das inscrições (23 e 24/4/2018) e contra o resultado da consulta de cinco dias a 

partir da sua divulgação (30/5/2018 a 04/6/2018).” 

Leia-se: “A contagem dos prazos para interposição de recurso contra candidatura(s) será de dois dias a 

partir do término das inscrições (23 e 24/4/2018) e contra o resultado da consulta de cinco dias a partir da 

sua divulgação (13/06/2018 a 18/06/2018). 

11. Da homologação do resultado:  

 Onde se lê:  “A homologação do resultado se dará em reunião da Egrégia Congregação no dia 
07/06/2018.” 

 Leia-se: “A homologação do resultado se dará em reunião da Egrégia Congregação no dia 21/06/2018.” 
 

 
Belo Horizonte, 28 de maio de 2018. 

 

 

Profa. Eliane Marina Palhares Guimarães 
Diretora da Escola de Enfermagem 


