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CONVOCATÓRIA PARA INSCRIÇÃO
DE APLICADORES DE PROVA
A Gerência de Exames e Concursos/UFMT convida alunos, técnicos administrativos, professores e servidores
terceirizados da UFT interessados em trabalhar na aplicação das provas do Concurso para a UFT a realizarem o
cadastro conforme orientações a seguir:
1. CRONOGRAMA
Etapa

Período

Local

Período de Inscrição para Aplicador

18 a 24 de junho

https://www.concursos.ufmt.br/Fiscal/Inscricao

Convocação de Aplicadores Selecionados

01 de julho

https://www.concursos.ufmt.br/Fiscal/Convocacao

Treinamento da Equipe de Aplicação da Prova

06 de julho

No setor de trabalho

Prova

07 de julho

Somente na cidade de Palmas/TO

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO (alunos, servidores e terceirizados da UFT)
2.1. Não ser candidato e não ter parentesco (até segundo grau) com candidato inscrito;
2.2. Ser vinculado à UFT como aluno (regularmente matriculado), professor, técnico administrativo ou servidor
terceirizado;
2.3. Ser titular de conta corrente ou conta poupança ou conta fácil (não será aceito qualquer outro tipo de
conta, como por exemplo: conta salário, conta conjunta e nem conta em nome de terceiros);
2.4. Realizar inscrição no endereço https://www.concursos.ufmt.br/Fiscal/Inscricao, no período compreendido
entre 09:00h do dia 18 de junho de 2019 e 23:59h do dia 24 de junho de 2019;
2.5. Alunos, técnicos administrativos e professores devem obrigatoriamente informar seu nº de matrícula em
campo apropriado do formulário de inscrição;
3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. É obrigatório o preenchimento de todos os dados solicitados [em especial o telefone de contato, os dados
bancários, o CPF e o número do PIS (ou PASEP ou NIT)] do próprio colaborador. A UFMT/GEC não se
responsabiliza por atraso ou não pagamento de colaboradores que tenha o cadastro Incompleto, com
dados incorretos ou com dados de terceiros;
3.2. A Lista dos colaboradores selecionados e convocados para as reuniões de treinamento, e também a lista
com as datas, horários e locais dessas reuniões, serão publicadas no dia 01.07.2019 no endereço eletrônico
https://www.concursos.ufmt.br/Fiscal/Convocacao.
3.3. A Prova será realizada somente na cidade de Palmas/TO; Será aplicada somente no período Matutino, com
o turno de trabalho previsto para 06:00 às 13:00h;
3.4. O valor (bruto) a ser pago será de R$ 150,00, com prazo para pagamento de até 30 dias após a aplicação.
Atenção: em todos os valores serão descontados 16% (sendo 11% de INSS + 5% de ISS);
3.5. A seleção dos colaboradores obedecerá a seguinte ordem de prioridade: 1º Técnicos Administrativos e
Professores, 2º Servidores Terceirizados e 3º Alunos;
3.6. Os colaboradores selecionados como “suplentes” deverão comparecer à reunião de treinamento do Setor
de Aplicação (Escola/Instituição/Bloco) para o qual foi selecionado. Neste dia os colaboradores ausentes
(se houver) serão substituídos pelos suplentes.
Palmas/TO, 17 de junho de 2019.
Gerências de Exames e Concurso/ UFMT

