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Concurso da UFMG para cargos 
técnicos e administrativos recebe 
inscrições a partir do dia 19/02

Assufemg

A UFMG anunciou edital para o 
preenchimento de 55 vagas de car-
gos técnicos e administrativos, nas 
unidades de Belo Horizonte. As ins-
crições poderão ser feitas de 19 de 
fevereiro a 12 de março deste ano. 
As vagas são para nível superior, 
médio, técnico e fundamental. O 
edital do concurso pode ser acessa-
do em nosso site: www.assufemg.
org.br
O concurso terá vigência de dois 
anos, prorrogáveis por mais dois. 
A homologação dos resultados será 
feita em junho, antes do prazo míni-
mo anterior às eleições em que não 
é permitido nomear para cargos pú-
blicos.
Pela primeira vez em um concurso 
do gênero na UFMG, os candidatos 
autodeclarados negros serão avalia-
dos por comissão constituída pela 
UFMG, de acordo com a legislação 

vigente para cotas. Mesmo no caso 
de cargos em que não esteja previs-
ta reserva de vagas, a declaração 
poderá ser feita, já que possíveis 
novas vagas, dentro da vigência do 
concurso, poderão ser destinadas a 
candidatos autodeclarados negros 
ou pessoas com deficiência. As auto-
declarações serão avaliadas por co-
missão composta de três servidores, 
entre técnicos e docentes.
O concurso prevê provas práticas 
para os cargos de técnico em au-
diovisual, técnico em artes gráficas, 
técnico em mecânica e operador de 
máquinas agrícolas. Pessoas com 
deficiências poderão solicitar apoio 
para a realização das provas, como 
material escrito em braile, tradução 
em Libras, etc. Candidatos parti-
cipantes de programas sociais do 
governo federal poderão requerer 
isenção de taxa de inscrição.

Declaração 
de IRPF 
Ano-Base 
2017 já está 
disponível ao 
associado

O associado da Assufemg 
já pode retirar seu 
demonstrativo de 
pagamento para declaração 
do Imposto de Renda  
Ano-Base 2017 na secretaria 
da entidade.
O horário para pegar o 
documento é de segunda 
à sexta, de 08h às 17h. 
Caso o titular não possa 
retirá-lo, deve preencher o 
formulário de autorização 
para terceiros e entregar no 
balcão da secretaria.
Você pode fazer o 
download da autorização 
em nosso site: www.
assufemg.org.br
Dúvidas: 3439-8109
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Implantado ano passado, o Projeto 
Saúde Ativa quer se consolidar de 
vez neste ano. O programa é uma 
promoção da Assufemg junto com o 
Cenex da Escola de Educação Física 
da UFMG e passa por três pilares: 
Saúde, Bem-Estar e Lazer. 
“Entendemos que o balanço é 
bastante positivo, pois, agora, os 
associados, seus dependentes e 
toda a comunidade universitária 
dispõem de mais alternativas para 
cuidarem da saúde e do bem-estar, 
com um detalhe importante: dentro 
do próprio campus”, aponta Marcelo 
Lima, diretor de Esportes e Lazer 
da Assufemg ao lado de José Tiago 
“Batata”. 
As modalidades do Projeto Saúde 
Ativa são dança, ginástica e pilates. 
As atividades movimentam a sede 
da Assufemg durante o dia, com 

uma ótima adesão do público. E a 
expectativa da direção é a melhor 
possível para este ano. “Vontade 
não falta e muito trabalho está sendo 
feito para que possamos aumentar 
o número de atividades de esporte 
e lazer no âmbito desta Diretoria”, 
revela Marcelo. 
Quem ainda deseja ingressar tem 
que correr, pois restam poucas vagas. 
O pilates, inclusive, disponibiliza 
apenas duas para associados e 
dependentes, via Assufemg. “Porém, 
não podemos responder pelas outras 
44 vagas destinadas à parceria, que 
são controladas e realizadas via 
Fundep”, explica Marcelo.

Metas
Entrar em 2018 com o caminho 
trilhado facilita o trabalho do Projeto. 
A meta agora, segundo a Diretoria de 
Esportes e Lazer, é buscar melhorias 
e parcerias para viabilizar novas 
atividades. 
“Um dos principais objetivos agora 
é o término das melhorias que 
estão sendo realizadas no campo 
de futebol, com previsão para 
início de março/2018. Com o campo 
acabado, teremos plenas condições 
para retornar com várias atividades 
naquele espaço”, enfatiza o diretor 
Marcelo Lima, que ainda aponta 
como ações a serem propostas: o 
“Peladão da Assufemg”, “Escolinha 
de Futebol para Crianças” e "aluguel 
do espaço para a prática esportiva".

Projeto Saúde Ativa quer manter 
sucesso em 2018
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O II Grito de Carnaval foi um su-
cesso. O evento, realizado no últi-
mo dia 02, levou bastante público 
ao Espaço Cultural Francisco As-
sis Mota. A Diretoria da Assufemg 
agradece a parceria do SINDIFES 
e avalia a realização da atividade 
como nota 10.
A festa foi linda e muito animada. 
E a expectativa é de ser dessa para 
melhor. Nem mesmo a chuva pôde 
atrapalhar o clima carnavalesco, já 
que todos caíram na folia, dançan-
do e cantando as tradicionais mar-
chinhas, samba e axé. 
“É muito bom ver que até funcio-
nários da Asufemg participaram do 
evento e fizeram parte das atrações. 
Fiquei muito satisfeita”, disse Júlia 
Ferreira, Diretora de Cultura, orga-
nizadora da festa. Satisfação tam-

bém foi o sentimento do Diretor 
de Cultura Adjunto, Marcos Viní-
cius Ribeiro. “Sensacional. Energia 
muito boa, muita alegria. Não tem 
como não ficar feliz”, conta. 
 A festa fez muitos foliões, ponto 
alto do Grito de Carnaval, pularem 
e se divertirem desde o primeiro 
momento. “Foi tudo muito lindo. 
A Assufemg preparou as atrações 
com muito carinho para seus as-
sociados”, disse Sônia Micussi, 
vice-presidente.  Atrações estas que 
foram diversas: coração da Corte 
Momesca, premiação de melhor 
fantasia e muita música.
“Quero congratular a Diretoria pela 
organização, sobretudo o trabalho 
da Diretoria de Cultura que, com 
muito esforço e empenho, colabo-
rou para o sucesso”, revelou Már-

cio Flávio dos Reis, presidente da 
Assufemg, que também estendeu 
os parabéns ao SINDIFES. “Quero 
também parabenizar a Diretoria do 
SINDIFES pela parceria e que mui-
to contribuiu para o êxito do even-
to”, aponta. 
A Cantina Pelego’s também fez 
sucesso com um cardápio especial 
para o dia, contando com delicio-
sos petiscos, além da tradicional 
cerveja gelada. “Agradeço a todos 
os sócios e a todas as pessoas que 
estiveram presentes e que puderam 
partilhar os bons momentos de des-
contração. E assim a Assufemg abre 
seu calendário de eventos em 2018 
com essa festa maravilhosa”, finali-
zou Márcio Flavio dos Reis.
O álbum completo você acompa-
nha em nossa página no Facebook.

Grito de Carnaval fez o público tirar o pé do chão
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Começaram no dia 1º de fevereiro as inscrições para o 
Campeonato de Futebol do XXXIII Rosas de Abril. Os 
interessados podem realizar o cadastro até o dia 20/02, na 
sede da Assufemg, no Campus Pampulha da UFMG, de 
08h às 16h30. 

A ficha de inscrição e o regulamento da competição estão 
disponíveis em nosso site: www.assufemg.org.br.

As inscrições para os torneios de buraco e truco serão 
realizadas posteriormente: de 01/03 a 20/03, mantendo os 
mesmos local e horário.

Informações: (31) 99821-2195 - Marcelo Lima

Inscrições para o 
torneio de futebol do 
XXXIII Rosas de Abril 
estão abertas

Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 43 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a 
serviço dos seus sócios. Gestão 2016/2019 - "Assufemg Viva! Do Sonho à Realidade".

Caro servidor: se voce já foi sócio, convidamos a retornar. Venha conhecer a entidade.  
Fale conosco 3439.8124/8112 - sec.presidencia@assufemg.org.br

- Campanha de Filiação 2018!

http://www.assufemg.org.br

