CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Tendo em vista a homologação do resultado final do processo seletivo
simplificado para a contratação de professor visitante ou professor e pesquisador
visitante estrangeiro, publicada no Diário Oficial da União de 22/02/2016.
Tendo em vista a ocorrência de desistentes da convocação publicada no
dia 22/02/2016, CONVOCAMOS os candidatos relacionados abaixo para
apresentação dos documentos para admissão conforme lista prevista no Edital de
Abertura do processo seletivo simplificado e disponibilizado no sítio do Departamento
do Pessoal, no link http://www.dp.ufg.br/sites/dp/pages/15350.
Informamos que a apresentação dos documentos poderá ser feita por meio
eletrônico através do email dp@ufg.br, ou presencialmente na Seção de Cadastro e
Lotação deste Departamento do Pessoal (térreo do prédio da Reitoria – Câmpus
Samambaia), dentro dos prazos estabelecidos a seguir:
- Professor Visitante: Entrega dos documentos até 01/06/2016;
- Professor e Pesquisador Visitante Estrangeiro: Entrega dos
documentos até 01/07/2016.
Informamos ainda que os exames médicos exigidos para obtenção do
Atestado Médico Ocupacional serão custeados pelo candidato e podem ser realizados
em qualquer parte do território nacional, devendo ser apresentados ao Subsistema
Integrado de Assistência à Saúde do Servidor – SIASS desta Universidade. (fone: 62
3209-6227).
Esgotado o prazo especificado acima, o candidato que não apresentar a
documentação será considerado desistente e será convocado o próximo candidato
aprovado.
Solicitamos confirmação de recebimento desta convocação.
Informações importantes:

1. Horário de atendimento ao público da Seção de Cadastro/DP é das 8:00h às
15:00h;
2. Para quaisquer outros esclarecimentos, contate-nos:
www.dp.ufg.br e dp@dp.ufg.br
Telefones: (62) 3521-1034, 3521-1383 e 3521-1301.
Em 17 de Maio de 2016
Departamento do Pessoal da Universidade Federal de Goiás.
Professor Visitante/Professor e Pesquisador Visitante Estrangeiro
Regional Goiânia
Nome
Programa Pós-Graduação/Unidade
País de Origem
Acadêmica

Arthur Anker
Adilson Kleber Ferreira
Júlio Flórez López
Stanley Eugene Gontarski
Leslie Richard Foulds Les Foulds

Biodiversidade Animal/ICB
Ciências Farmacêuticas/FF
Geotecnia, Estruturas e Construção
Civil/EECA

Performances Culturais/EMAC
Ciência da Computação/INF

Alemanha
Brasil
Venezuela
EUA
Nova Zelândia

