COMUNICADO DA DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA – DEP/UTRAMIG
CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AULAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2018

A Diretoria de Ensino de Pesquisa da Utramig vem informar sobre os critérios de distribuição de aulas, seguindo a
Portaria DEP 01/2017 e o Processo de seleção de Docentes DEP 04/2017.
Portaria DEP 01/2017: Serão distribuídas vagas para os seguintes cursos: Técnico em Telecomunicações, Técnico em
Meio Ambiente, Técnico em Informática, Técnico em Eletrônica, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em
Enfermagem para a Unidade Belo Horizonte e Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática, Técnico
em Eletrônica, Técnico em Enfermagem para a Unidade Nova Lima.
Processo de seleção de Docentes DEP 04/2017: Serão distribuídas vagas para os seguintes cursos: Técnico em
Biotecnologia, Técnico em Multimídia, Técnico em Sistemas de Transmissão.
A distribuição de aulas entre os candidatos classificados nos processos seletivos supracitados ocorrerá segundo os
seguintes critérios estabelecidos pela Diretoria de Ensino e Pesquisa em ordem decrescente de importância, em
consonância com o Projeto Político Pedagógico aprovado pela Utramig:
I.

Ordem de classificação no Edital de Chamamento 01/2018 e no Processo de seleção de Docentes DEP 04/2017,
conforme publicado no sítio eletrônico da Utramig;

II.

Análise do histórico de disciplinas lecionadas, apresentadas na documentação do candidato selecionado;

III.

Avaliação de Desempenho dos professores já designados, realizada em periodicidade semestral pelo respectivo
coordenador e supervisão;

IV.

Disponibilidade de horários, de forma a adaptar o quadro de horários elaborado às necessidades do calendário
escolar.

V.

As disciplinas informadas na documentação entregue pelo candidato não obrigam a Utramig a concedê-las em
sua totalidade ao mesmo;

VI.

A designação poderá ser rompida a qualquer tempo por critério e interesse da administração pública nos
seguintes casos:
a. Em caso de realização de concurso público para provimento do referido cargo;
b. Desempenho insatisfatório do docente, que será devidamente apurado por meio das ocorrências
administrativas envolvendo o docente assim como pela respectiva avaliação dos coordenadores e
supervisão.

Utramig, em Belo Horizonte, aos 29 de junho do ano de 2018.

Silvana Melo do Nascimento
Diretora de Ensino e Pesquisa

