MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 43/2019/PRPG/UFG
Processo nº 23070.034473/2019-09
Goiânia, 19 de setembro de 2019.
A(o)s Coordenadore(a)s de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu

Assunto: Indicação de docentes para a Comissão de Seleção do Edital Qualificar
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.034473/2019-09.
Prezado(a)s Coordenadore(a)s,
1.
Tendo em vista o processo sele vo referente ao Edital para Seleção de servidore(a)s
técnico(a)s administra vo(a)s em educação (TAE), lotados na Universidade Federal de Goiás, no âmbito
do Programa Qualiﬁcar (Resolução CONSUNI 21/2015), solicitamos, até dia 25 de setembro próximo, a
indicação de pelo menos 3 (três) docentes vinculados aos respec vos programas para comporem a
Comissão de Seleção do referido edital. Por obséquio indicar o nome completo do docente, e-mail e
telefone de contato.
2.
Serão atribuições desta comissão, indicar bibliograﬁa relacionada ao tema da prova de
conhecimentos especíﬁcos, elaborar e corrigir a prova de conhecimentos especíﬁcos,
avaliar os currículos e analisar os projetos de pesquisa.
3.
Informamos que o período de realização das a vidades relacionadas ao Edital Qualiﬁcar
está previsto para 30/09/2019 a 30/12/2019, sendo que a a vidade de caráter imediata é apenas a
indicação da bibliograﬁa para a prova de conhecimentos especíﬁcos, até dia 30 de setembro
impreterivelmente.
4.
Na oportunidade, solicitamos que o programa indique qual idioma será admi do para
o Exame de Suﬁciência em Língua Estrangeira considerando Espanhol, Inglês e Francês.
5.

As informações devem ser enviadas por meio de despacho em reposta a este o cio no SEI.
Atenciosamente,
Maria Márcia Bachion

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
19/09/2019, às 10:19, 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.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0898770 e
o código CRC CD84EC77.
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