
Memorando nº 1/2019/CONSELHO-Consuni/Reitoria

Em 15 de janeiro de 2019

Ao(À) Conselho Universitário

  

Assunto: Pauta da 227ª Reunião do CONSUNI.

  

CONVOCAÇÃO

                        O Presidente em Exercício do Conselho Universitário da Universidade Federal de Alfenas –
UNIFAL-MG CONVOCA os senhores conselheiros para reunião a ser realizada no dia 17 de janeiro de
2019 (quinta-feira), às 14h, na Sala O-307 (Prédio da Reitoria) e por videoconferência para os campi de
Poços de Caldas e Varginha (Salas E-203 e D-304F, respectivamente), para tratar dos seguintes assuntos:

Expediente

a) Comunicados da presidência;

 

Ordem do dia

b) Processo nº 23087.016427/2018-50 – Abertura de concurso público destinado ao provimento do
cargo de professor do Magistério Superior para atuar na unidade curricular “Comunicação”;

c)Processo nº 23087.000102/2019-36 – Abertura de concurso público destinado ao provimento do cargo
de professor do Magistério Superior para atuar na área de saúde mental no curso de Medicina;

d)Processo nº 23087.016023/2018- 66 – Abertura de concurso público para os cargos de Administrador
e Técnico em Contabilidade;

e)Processo nº 23087.016143/2018 – 63 – Abertura de concurso público para Técnico Administrativo em
Educação – Vaga de Psicólogo;

f) Processo nº 23087.007589/2018-05 – Criação de curso Letras/Línguas com liberação de vagas;

g) Processo nº 23087.004741/2015-47 - Normas para afastamento docente e para concessão de vagas
para Professor Substituto da Universidade Federal de Alfenas – Parecer referente ao pedido de vistas;

h)Processo nº 23087.016690/2018-49 – Proposta de alteração da Resolução Consuni nº 150/2013 -
Normas de Progressão e Promoção na Carreira do Magistério Superior da Universidade Federal de
Alfenas.
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Prof. Alessandro Antônio Costa Pereira
Reitor em Exercício

 

 

 

 

 

Senhor(a) Conselheiro(a):
Os arquivos já estão à disposição dos Senhores Conselheiros na Intranet e junto ao SEI, no link

Secretaria Geral/Consuni/Matérias para apreciação.
A sua presença à reunião do Conselho Universitário é muito importante. Caso não possa comparecer,

CONVOQUE, com antecedência, o seu suplente para substituí-lo (a). Contamos com a sua
participação.

  

 

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Antônio Costa Pereira, Presidente,
em 15/01/2019, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0074927 e o código CRC 1D69F6B7.

Referência: Processo nº 23087.000484/2019-06 SEI nº 0074927
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