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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Assessoria da Diretoria de Qualificação e Extensão

 
Comunicação UTRAMIG/ASSESSORIA_DQE nº. 51/2021

Belo Horizonte, 05 de maio de 2021.
  

ATO DE CONVOCAÇÃO Nº 2 DO EDITAL Nº 4/2021
 

Convocamos os classificados abaixo a enviarem, para o e-mail selecao@utramig.mg.gov.br,
a documentação especificada nos itens 15.7 do Edital nº 04/2021:

15.7 No ato da convocação os candidatos deverão enviar para o e-mail
selecao@utramig.mg.gov.br ou entregar os documentos em suporte �sico com
envelope lacrado na sede da UTRAMIG, em Belo Horizonte, situada na Avenida
Afonso Pena, nº 3400, Bairro Cruzeiro no horário de 10:00 às 12:00 e de 14:00 às
16:00, conforme o prazo es�pulado no item 15.6 os seguintes documentos:
I. Cópia do cartão de PIS/PASEP;
II. Cópia de comprovante de dados bancários (Banco, agência e conta corrente),
sendo conta poupança somente do Banco do Brasil ou Caixa;
III. Comprovante de residência;
IV. Termo de Cessão de Direitos Autorais e de Imagem (Anexo V);
V. Declaração de não recebimento de Bolsa/ Auxílio Incompa�vel com as Bolsas-
Formação do PRONATEC (Anexo IV).
VI. Comprovação de situação regular perante legislação eleitoral
(h�p://www.tremg.jus.br/eleitor/cer�does/quitacao-eleitoral) ou cópia do
comprovante de votação nas úl�mas eleições;
VII. Comprovação de quitação com o serviço militar obrigatório (se do sexo
masculino);
VIII. Registro do Conselho de Classe Competente, quando exigido pela categoria
profissional;
IX. Atestado médico atestando a ap�dão �sica e mental para a função pleiteada;
X. Cer�ficado de Avaliação de Título (CAT), com validade de um ano, se �ver e
somente para as vagas de professor de curso técnico. A Utramig solicitará o CAT
dos professores que ainda não o �verem;
XI. Autorização de bolsa para servidores efe�vos, assinado pelo setor de Recursos
Humanos do órgão de exercício, do bolsista (sugestão de modelo no Anexo VIII).
 

Vaga Candidato Entrevista Primeira
Etapa

Pontuação
Final

P07 João Caetano Barbosa
Duarte 84 50 134

Caso o candidato tenha sido convocado para mais de uma vaga, ultrapassando a carga
horária de 16 horas (de 60 minutos semanais) para a função de professor, o mesmo deverá encaminhar
ao email selecao@utramig.mg.gov.br o Termo de Opção de Bolsa disponível no site da UTRAMIG
(www.utramig.mg.gov.br) devidamente preenchido e assinado.

5.1 A carga horária semanal de dedicação ao programa para profissionais que não
pertencem ao quadro de servidores avos e ina�vos das ins�tuições da Rede
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Federal de EPCT ficará limitada a 20 horas semanais, salvo a função de professor,
que ficará limitada a 16 horas (de 60 minutos) semanais. 

 
Lucas de Carvalho Araújo

Presidente da Comissão Interna do Edital n. 4/2021
 
 

Rogério Luís Massensini
Diretor de Qualificação e Extensão - DQE/UTRAMIG

Documento assinado eletronicamente por Lucas de Carvalho Araújo, Servidor (a) Público (a), em
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