
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 1/PROAD/SGP/2015 ao EDITAL N.º 11/PROAD/SGP/2015 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS NA 

CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO 

 
(publicado no Diário Oficial da União nº 227, de 27/11/2015, seção 3, pág 63 e 64) 

 
 

A Pró-Reitoria Administrativa da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Secretaria de 
Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, de acordo com o Edital N.º 
11/PROAD/SGP/2015, publicado no D.O.U. N.º 221, em 19 de novembro de 2015, seção 3, páginas 35 a 
44, RESOLVE:  
 

1) Retificar o subitem 2.1 do Edital N.º 11/PROAD/SGP/2015, conforme o que se segue: 
 
Onde se lê: 

2.1 O presente concurso destina-se ao provimento de 52 (cinqüenta e duas) vagas para cargos integrantes 
da carreira dos Técnico-Administrativos em Educação, para exercício na Universidade Federal de Mato 
Grosso. 
 
Leia-se: 

2.1 O presente concurso destina-se ao provimento de 53 (cinqüenta e três) vagas para cargos integrantes 
da carreira dos Técnico-Administrativos em Educação, para exercício na Universidade Federal de Mato 
Grosso. 
 
2) Retificar o subitem 2.2 do Edital N.º 11/PROAD/SGP/2015, conforme o que se segue: 
 
Onde se lê: 
2.2 O quadro abaixo define o campus de lotação, o cargo/nível de classificação – conforme Lei n.º 
11.233, de 22/12/2005, número de vagas ofertadas, inclusive as reservadas às Pessoas com Deficiência 
(PCD), Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no Diário Oficial da União em 12 de dezembro 
de 1990, Decreto  n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União em 21 de 
dezembro de 1999 e reservadas aos Negros, de acordo com a Lei n. 12.990, de 09 de junho de 2014, 
publicada no Diário Oficial da União de 10 de junho de 2014, bem como os requisitos básicos para 
provimento dos respectivos cargos: 
 
Lotação: Campus Universitário de Cuiabá 

CARGO/NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO ¨D¨ (Médio) 

VAGAS 
REQUISITOS 

BÁSICOS Ampla 
Concorrência 

PCD Negros 

Assistente em Administração/ 
Classe D 

2 1 3 

Diploma, 
certificado ou 
atestado de 
conclusão do 
Ensino Médio. 

 
Leia-se: 
2.2 O quadro abaixo define o campus de lotação, o cargo/nível de classificação – conforme Lei n.º 
11.233, de 22/12/2005, número de vagas ofertadas, inclusive as reservadas às Pessoas com Deficiência 
(PCD), Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no Diário Oficial da União em 12 de dezembro 
de 1990, Decreto  n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União em 21 de 
dezembro de 1999 e reservadas aos Negros, de acordo com a Lei n. 12.990, de 09 de junho de 2014, 
publicada no Diário Oficial da União de 10 de junho de 2014, bem como os requisitos básicos para 
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provimento dos respectivos cargos: 
 
Lotação: Campus Universitário de Cuiabá 

CARGO/NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO ¨D¨ (Médio) 

VAGAS 
REQUISITOS 

BÁSICOS Ampla 
Concorrência PCD Negros 

Assistente em Administração/ 
Classe D 

3 1 3 

Diploma, 
certificado ou 
atestado de 
conclusão do 
Ensino Médio. 

 

3) Retificar o subitem 4.1 do Edital N.º 11/PROAD/SGP/2015, conforme o que se segue: 

 
Onde se lê: 

4.1 O presente Concurso Público será executado de acordo com o cronograma abaixo, o qual contém as 
datas previstas para a realização do certame: 

EVENTO DATA LOCAL 

Aplicação da Prova Objetiva 21/02/2016 
local de prova: ver 

subitem 12.3  

Divulgação do gabarito preliminar da Prova 
Objetiva 

Até às 16:00h do dia 
21/02/2016 

www.ufmt.br/concursos 

Interposição de recursos contra gabarito 
preliminar, formulação ou conteúdo de questão 
da Prova Objetiva 

Das 8:00h do dia 
22/02/2016 às 18:00h do 
dia 23/02/2016 

www.ufmt.br/concursos 

Divulgação de comunicado contendo o resultado 
da análise dos recursos contra gabarito, 
formulação ou conteúdo de questão da Prova 
Objetiva 

01/03/2016 www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual do 
desempenho na Prova Objetiva (pontuação de 
cada candidato) 

02/03/2016 www.ufmt.br/concursos 

Interposição de recursos contra desempenho na 
Prova Objetiva 

Das 8:00h do dia 
03/03/2016 às 18:00h do 
dia 04/03/2016 

www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização do desempenho na Prova 
Objetiva após análise dos recursos (lista aberta) 

10/03/2016 www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização, em lista aberta, do Resultado 
Final do Concurso (todos os cargos, Exceto 
Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas e Tecnólogo/ Rede de Computadores) 

10/03/2016 www.ufmt.br/concursos 

Divulgação, em lista aberta, da relação de 
candidatos convocados para a Prova Prática 
(somente para os cargos: Tecnólogo/Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e Tecnólogo/ 
Rede de Computadores) 

11/03/2016 www.ufmt.br/concursos 

Aplicação da Prova Prática (Cargos 
Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas e Tecnólogo/ Rede de Computadores) 

03/04/2015 
Local de prova: ver 

subitem 13.2 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA 

Disponibilização para consulta individual do 
desempenho na Prova Prática (pontuação de cada 
candidato) 

13/04/2016 www.ufmt.br/concursos 

Interposição de recursos contra desempenho na 
Prova Prática  

Das 8:00h do dia 
14/04/2016 às 18:00h do 
dia 15/04/2016 

www.ufmt.br/concursos 

Divulgação de comunicado com o resultado da 
análise dos recursos contra desempenho na Prova 
Prática 

25/04/2016 www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização do desempenho na Prova 
Prática após análise dos recursos (lista aberta) 

26/04/2016 www.ufmt.br/concursos 

Divulgação, em lista aberta, do Resultado Final 
do Concurso para os cargos Tecnólogo/Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e Tecnólogo/ 
Rede de Computadores 

28/04/2016 www.ufmt.br/concursos 

 

Leia-se: 

4.1 O presente Concurso Público será executado de acordo com o cronograma abaixo, o qual contém as 
datas previstas para a realização do certame: 

EVENTO DATA LOCAL 

Aplicação da Prova Objetiva 28/02/2016 
local de prova: ver 
subitem 12.3  

Divulgação do gabarito preliminar da Prova 
Objetiva 

Até às 16:00h do dia 
28/02/2016 

www.ufmt.br/concursos 

Interposição de recursos contra gabarito 
preliminar, formulação ou conteúdo de questão 
da Prova Objetiva 

Das 8:00h do dia 
29/02/2016 às 18:00h do 
dia 01/03/2016 

www.ufmt.br/concursos 

Divulgação de comunicado contendo o resultado 
da análise dos recursos contra gabarito, 
formulação ou conteúdo de questão da Prova 
Objetiva 

08/03/2016 www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual do 
desempenho na Prova Objetiva (pontuação de 
cada candidato) 

09/03/2016 www.ufmt.br/concursos 

Interposição de recursos contra desempenho na 
Prova Objetiva 

Das 8:00h do dia 
10/03/2016 às 18:00h do 
dia 11/03/2016 

www.ufmt.br/concursos 

Divulgação de comunicado contendo o resultado 
da análise dos recursos contra desempenho na 
Prova Objetiva 

17/03/2016 www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização do desempenho na Prova 
Objetiva após análise dos recursos (lista aberta) 

17/03/2016 www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização, em lista aberta, do Resultado 
Final do Concurso (todos os cargos, Exceto 
Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas e Tecnólogo/ Rede de Computadores) 

17/03/2016 www.ufmt.br/concursos 

Divulgação, em lista aberta, da relação de 18/03/2016 www.ufmt.br/concursos 
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candidatos convocados para a Prova Prática 
(somente para os cargos: Tecnólogo/Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e Tecnólogo/ 
Rede de Computadores) 

Aplicação da Prova Prática (Cargos 
Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas e Tecnólogo/ Rede de Computadores) 

10/04/2016 
Local de prova: ver 
subitem 13.2 

Disponibilização para consulta individual do 
desempenho na Prova Prática (pontuação de cada 
candidato) 

20/04/2016 www.ufmt.br/concursos 

Interposição de recursos contra desempenho na 
Prova Prática  

Das 8:00h do dia 
21/04/2016 às 18:00h do 
dia 22/04/2016 

www.ufmt.br/concursos 

Divulgação de comunicado com o resultado da 
análise dos recursos contra desempenho na Prova 
Prática 

27/04/2016 www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização do desempenho na Prova 
Prática após análise dos recursos (lista aberta) 

28/04/2016 www.ufmt.br/concursos 

Divulgação, em lista aberta, do Resultado Final 
do Concurso para os cargos Tecnólogo/Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e Tecnólogo/ 
Rede de Computadores 

30/04/2016 www.ufmt.br/concursos 

 

4) Retificar o subitem 12.1 do Edital N.º 11/PROAD/SGP/2015, conforme o que se segue: 
 
Onde se lê: 
12.1 Deverão prestar a Prova Objetiva todos os candidatos regularmente inscritos no concurso. A Prova 
Objetiva será aplicada no dia 21 de fevereiro de 2016, nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do 
Garças e Sinop; e, se houver necessidade, os candidatos de Cuiabá poderão ser alocados na cidade de 
Várzea Grande, ficando tal decisão a critério da Secretaria de Articulação e Relações Institucionais da 
Universidade Federal de Mato Grosso.  
 
Leia-se: 

12.1 Deverão prestar a Prova Objetiva todos os candidatos regularmente inscritos no concurso. A Prova 
Objetiva será aplicada no dia 28 de fevereiro de 2016, nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do 
Garças e Sinop; e, se houver necessidade, os candidatos de Cuiabá poderão ser alocados na cidade de 
Várzea Grande, ficando tal decisão a critério da Secretaria de Articulação e Relações Institucionais da 
Universidade Federal de Mato Grosso.  
 

5) Retificar o subitem 12.17 do Edital N.º 11/PROAD/SGP/2015, conforme o que se segue: 
 
Onde se lê: 
12.17 A divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva será feita até às 16:00 horas do dia 
21/02/2016, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos. 
 
Leia-se: 
12.17 A divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva será feita até às 16:00 horas do dia 
28/02/2016, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos. 
 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA 

6) Retificar o subitem 12.18 do Edital N.º 11/PROAD/SGP/2015, conforme o que se segue: 
 

Onde se lê: 
12.18 O desempenho (a pontuação) de cada candidato na Prova Objetiva será divulgado a partir de 02 de 
março de 2016, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos. 
 
Leia-se: 
12.18 O desempenho (a pontuação) de cada candidato na Prova Objetiva será divulgado a partir de 09 de 
março de 2016, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos. 
 

7) Retificar o subitem 13.1 do Edital N.º 11/PROAD/SGP/2015, conforme o que se segue: 
 

Onde se lê: 
13.1. A Prova Prática,somente para os Cargos de Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de 
Tecnólogo/Redes de Computadores, será aplicada no dia 03 de abril de 2016. 
 
Leia-se: 
13.1. A Prova Prática,somente para os Cargos de Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de 
Tecnólogo/Redes de Computadores, será aplicada no dia 10 de abril de 2016. 
 

8) Retificar o subitem 13.2 do Edital N.º 11/PROAD/SGP/2015, conforme o que se segue: 
 
Onde se lê: 
13.2.Serão convocados para a Prova Prática somente os candidatos que obtiverem pontuação igual ou 
superior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima da Prova Objetiva, dentro do limite de 10 
(dez) vezes o número de vagas ofertadas para cada cargo/campus ou até a quantidade necessária em caso 
de empate na posição final. A convocação referida será feita no dia 11 de março de 2016 no endereço 
eletrônico www.ufmt.br/concursos. 
 
Leia-se: 

13.2.Serão convocados para a Prova Prática somente os candidatos que obtiverem pontuação igual ou 
superior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima da Prova Objetiva, dentro do limite de 10 
(dez) vezes o número de vagas ofertadas para cada cargo/campus ou até a quantidade necessária em caso 
de empate na posição final. A convocação referida será feita no dia 18 de março de 2016 no endereço 
eletrônico www.ufmt.br/concursos. 
 

9) Retificar o subitem 13.11 do Edital N.º 11/PROAD/SGP/2015, conforme o que se segue: 
 
Onde se lê: 
13.11. O desempenho (a pontuação) de cada candidato na Prova Prática será divulgado a partir de 13 de 
abril de 2016, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos. 
 
Leia-se: 

13.11. O desempenho (a pontuação) de cada candidato na Prova Prática será divulgado a partir de 20 de 
abril de 2016, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos. 
 

10) Retificar o item 16 do Edital N.º 11/PROAD/SGP/2015, conforme o que se segue: 
 

Onde se lê: 
15.9.2 A partir da consulta prevista no subitem 16.9.1, a administração estabelecerá o prazo para 
manifestação formal [...]. 
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Leia-se: 

16.9.2 A partir da consulta prevista no subitem 16.9.1, a administração estabelecerá o prazo para 
manifestação formal [...]. 
 

Onde se lê: 
15.11 A nomeação dos candidatos habilitados e as orientações para os procedimentos de posse serão 
divulgadas no site da UFMT (www.ufmt.br/concursos) [...]. 
 
Leia-se: 
16.11 A nomeação dos candidatos habilitados e as orientações para os procedimentos de posse serão 
divulgadas no site da UFMT (www.ufmt.br/concursos) [...]. 
 
Onde se lê: 

15.11.1 Em caso de indeferimento dos documentos apresentados, caberá recurso administrativo, no prazo 
de 02 (dois) dias úteis [...].  
 
Leia-se: 

16.11.1 Em caso de indeferimento dos documentos apresentados, caberá recurso administrativo, no prazo 
de 02 (dois) dias úteis [...]. 
 
Onde se lê: 
15.13 É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção do seu endereço residencial, correio 
eletrônico (e-mail) e telefones atualizados [...]. 
 
Leia-se: 
16.13 É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção do seu endereço residencial, correio 
eletrônico (e-mail) e telefones atualizados [...]. 
 
11) Os demais itens do Edital N.º11/PROAD/SGP/2015 permanecem inalterados. 
 
Cuiabá, 25 de novembro de 2015. 
 
VALÉRIA CALMON CERISARA 
Pró-Reitora Administrativa/UFMT 


