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CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-
MG) CONVOCA as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros para a 313ª reunião extraordinária, a ser
realizada no dia  17 de maio de 2022 (terça-feira), às 14h, exclusivamente  por webconferência, através do
link: h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/consuni-unifal-mg, para tratar da seguinte pauta:

Jus�fica�vas: 

- Itens a, b e c: Urgência na apreciação de pedidos de abertura e homologação de concursos públicos, devido ao
período eleitoral.

- Item d: O texto da Resolução nº 10, de 29 de abril de 2020, permite ao Consuni realizar reuniões remotas com
qualquer pauta somente durante a suspensão das a�vidades presenciais da UNIFAL-MG, que se encerrara no dia 18
de maio.

 

Ordem do dia:

a) Processo nº 23087.001230/2022-01  -  Resultado final do Concurso Público regido pelo Edital nº 30/2022
(homologado ad referendum) - Deliberação;

b) Processo nº 23087.001812/2022-89 -  Homologação do resultado final do Concurso Público para o cargo de
Professor do Magistério Superior, regido pelo Edital nº 34/2022 - Deliberação;

c) Processo nº 23087.005409/2022-29 - Solicitação de abertura de Concurso Público des�nado ao provimento de
cargo de Professor do Magistério Superior, área: Farmácia - Deliberação;

d) Processo nº 23087.006986/2022-38 - Proposta de alteração da Resolução Consuni nº 10/2020 - Deliberação.

 

SANDRO AMADEU CERVEIRA

Presidente do Consuni

Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Presidente do Consuni, em 16/05/2022, às
11:40, conforme horário oficial de Brasília, 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.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0730023 e o código CRC A0761E31.

Referência: Processo nº 23087.000484/2019-06 SEI nº 0730023
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