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AGENDA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE COLABORADORES DO 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UFLA) 

 

CRONOGRAMA PARA SELEÇÃO DE COLABORADORES DO PAS/UFLA 

Atividade Datas 

Publicação do edital 3/8/2021 

Período de inscrições (terceirizados, estudantes) 
das 9h do dia 4/8/2021 Às 

23h55 do dia 10/8/2021 

Realização do curso de capacitação e avaliação (candidatos a monitores 

de supervisão) 
3/8 a 10/8/2021 

Realização do curso de capacitação e avaliação (aplicação campus da 

UFLA) 
3/8 a 20/8/2021 

Realização do curso de capacitação e avaliação (aplicação 

descentralizada) 
1º/9 a 20/9/2021 

Divulgação das inscrições homologadas dos monitores de supervisão 12/8/2021 

Prazo para recursos contra a homologação preliminar de monitores de 

supervisão que participarão da seleção (Art. 30 do Decreto nº 

8.241/2014) 
13 e 16/8/2021     

Divulgação do resultado dos recursos e do resultado da seleção dos 

monitores de supervisão. 
18/8/2021 

Divulgação das inscrições homologadas e dos candidatos aptos para a 

seleção (Lavras).  
31/8/2021 

Divulgação das inscrições homologadas e dos candidatos aptos para a 

seleção (aplicação descentralizada) 
8/9/2021 

Prazo para recursos contra a homologação preliminar de inscritos que 

participarão da seleção (Lavras) (Art. 30 do Decreto nº 8.241/2014) 1 e 2/9/2021       

Divulgação do resultado dos recursos e da listagem final de inscrições 

homologadas, após o recurso, para a participação da seleção (Lavras)      3/9/2021 

Realização dos sorteios (Lavras)       3/9/2021 

Publicação do resultado da seleção de colaboradores (Lavras) 3/9/2021 

Confirmação pelos selecionados e envio da documentação (Lavras)      3 a 9/9/2021 

Prazo para recursos contra a homologação preliminar de inscritos que 

participarão da seleção (descentralizada) (Art. 30 do Decreto nº 

8.241/2014) 
9 e 10/9/2021       

Divulgação do resultado dos recursos e da listagem final de inscrições 

homologadas, após o recurso, para a participação da seleção 

(descentralizada) 
13/9/2021 

Realização dos sorteios (descentralizada) 13/9/2021 



 

 

Publicação do resultado da seleção de colaboradores (descentralizada) 13/9/2021 

Confirmação pelos selecionados equipe descentralizada 13 a 17/9/2021 

Publicação de segunda chamada (Lavras) 13/9/2021 

Confirmação pelos selecionados na segunda chamada (Lavras)     13 a 15/9 

Realização de questionário de revisão (Campus Virtual) 13 a  20/9/2021 

Publicação de segunda chamada (descentralizada) 20/9/2021 

Confirmação pelos selecionados na segunda chamada (descentralizada) 20 e 21/9/2021 

Dia de aplicação das provas        25 e 26/9/2021 

Pagamento Até Novembro/2021 
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EDITAL Nº 15/2021, /COPS/DRCA/PROGRAD, de 31 de agosto de 2021, retifica o EDITAL Nº 

13/2021/COPS/DRCA/PROGRAD, de 3 de agosto de 2021 

 

Onde se lê: 

7.1. A lista dos(as) candidatos(as) aptos a concorrer  às vagas de cada função será divulgada na página 

www.COPS.ufla.br, no dia 31/8/2021. As inscrições homologadas para a função de monitor de supervisão 

serão divulgadas no dia 12/8/2021.  

 

Leia-se  

7.1 A lista dos(as) candidatos(as) aptos a concorrer  às vagas de cada função para aplicação em Lavras será 

divulgada na página www.COPS.ufla.br, no dia 31/8/2021. A lista dos(as) candidatos(as) aptos a concorrer  

às vagas de cada função para aplicação descentralizada será divulgada na página www.COPS.ufla.br, no dia 

8/9/2021. As inscrições homologadas para a função de monitor de supervisão serão divulgadas no dia 

12/8/2021.  

 

Onde se lê: 

7.4. O número de vagas, a ordem de chamada dos candidatos, lista de espera e a primeira lista de 

selecionados(as) será divulgada em 3/9/2021, quando estiverem definidos todos os locais de aplicação e 

quantificada a equipe necessária à aplicação das provas. No dia 18/8/2021 será divulgada a lista de 

candidatos selecionados e lista de espera para trabalhar na função de monitores de supervisão.  

 

Leia-se: 

7.4. O número de vagas, a ordem de chamada dos candidatos, lista de espera e a primeira lista de 

selecionados(as) para aplicação em Lavras será divulgada em 3/9/2021, quando estiverem definidos todos 

os locais de aplicação e quantificada a equipe necessária à aplicação das provas. O número de vagas, a 

ordem de chamada dos candidatos, lista de espera e a primeira lista de selecionados(as) para aplicação 

descentralizada será divulgada em 13/9/2021, quando estiverem definidos todos os locais de aplicação e 

quantificada a equipe necessária à aplicação das provas.  No dia 18/8/2021 será divulgada a lista de 

candidatos selecionados e lista de espera para trabalhar na função de monitores de supervisão.  

 

Onde se lê: 

8.1. O(a) candidato(a) que desejar entrar com recurso contra a homologação das inscrições, terá o prazo      

de 1 e 2/9/2021 para enviar sua contestação em formulário próprio, divulgado no endereço eletrônico 

www.cops.ufla.br, para o e-mail equipe.aplicacao@ufla.br, utilizando-se para isso o e-mail fornecido no ato 

da inscrição. Os candidatos a monitor de supervisão poderão entrar com recurso contra as inscrições 

homologadas no período  entre 13 e 16/8/2021. 

 

 

 

http://www.dips.ufla.br/
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Leia-se: 

8.1  O(a) candidato(a) que desejar entrar com recurso contra a homologação das inscrições para aplicação 

em Lavras, terá o prazo de 1 e 2/9/2021 para enviar sua contestação em formulário próprio, divulgado no 

endereço eletrônico www.cops.ufla.br, para o e-mail equipe.aplicacao@ufla.br, utilizando-se para isso o e-

mail fornecido no ato da inscrição. Os candidatos a monitor de supervisão poderão entrar com recurso 

contra as inscrições homologadas no período  entre 13 e 16/8/2021. O prazo de recurso contra a 

homologação das inscrições da equipe descentralizadaserá de 9 a 10/9/2021. 

 

Onde se lê:  

8.2. Os resultados dos recursos serão encaminhados individualmente  aos recorrentes e a listagem final de 

inscrições homologadas para a participação da seleção será divulgada no endereço eletrônico 

www.cops.ufla.br no dia 3/9/2021. A resposta aos recursos dos candidatos à função de monitores de 

supervisão será enviada da mesma forma, no dia 18/8/2021. 

 

Leia-se: 

8.2 Os resultados dos recursos dos candidatos para aplicação em Lavras serão encaminhados 

individualmente  aos recorrentes e a listagem final de inscrições homologadas para a participação da 

seleção será divulgada no endereço eletrônico www.cops.ufla.br no dia 3/9/2021.Para os candidatos das 

funções de aplicação descentralizada a resposta aos recursos será enviada no dia 13/9/2021. A resposta 

aos recursos dos candidatos à função de monitores de supervisão será enviada da mesma forma, no dia 

18/8/2021. 

 

Onde se lê: 

10.1. O resultado final dos selecionados será divulgado, na Internet, no endereço: www.cops.ufla.br, no 

dia 3/9/2021. O resultado final dos selecionados para a função de Monitor de supervisão será divulgado no 

dia 18/8/2021. 

 

Leia-se: 

10.1 O resultado final dos selecionados (equipe Lavras) será divulgado, na Internet, no endereço: 

www.cops.ufla.br, no dia 3/9/2021. O resultado final dos selecionados (equipe descentralizada) será 

divulgado, na Internet, no endereço: www.cops.ufla.br, no dia 13/9/2021. O resultado final dos 

selecionados para a função de Monitor de supervisão será divulgado no dia 18/8/2021. 

 

Onde se lê: 

11.1 Os(As) candidatos(as) selecionados(as) deverão confirmar sua participação pelo endereço eletrônico 

www.cops.ufla.br , no período de 3 a 9/9/2021 e realizar questionário de revisão (Campus Virtual) no período 

de 13 a 20/9/2021, conforme a função a ser exercida e instruções divulgadas na sala de aula do curso.   

 

Leia-se: 

Os(As) candidatos(as) selecionados(as) deverão confirmar sua participação pelo endereço eletrônico 

www.cops.ufla.br , no período de 3 a 9/9/2021 e realizar questionário de revisão (Campus Virtual) no 

período de 13 a 20/9/2021, conforme a função a ser exercida e instruções divulgadas na sala de aula do 

curso.  Para a equipe descentralizada a confirmação de participação será pelo mesmo endereço eletrônico 

no período de 13 a 17/9. 

http://www.cops.ufla.br/
mailto:equipe.provas@ufla.br
http://www.cops.ufla.br/
http://www.cops.ufla.br/
http://www.cops.ufla.br/
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Onde se lê: 

12.4.1 Encaminhar para o e-mail: gestao.pas@fundecc.org.br, o Termo de contratação (disponível no 

endereço https://cops.ufla.br/processos-seletivos/selecao-de-equipe-de-aplicacao-de-prova), preenchido e 

com assinatura digital, e cópia dos seguintes documentos:  CPF, Carteira de Identidade e PIS ou PASEP ou 

INSS, dados bancários de conta corrente válida (não podendo ser conta salário, poupança e nem banco 

digital) e comprovante de residência. 

 

Leia-se: 

12.4.1. Encaminhar para o e-mail: gestao.pas@fundecc.org.br, o Termo de contratação (disponível no 

endereço https://cops.ufla.br/processos-seletivos/selecao-de-equipe-de-aplicacao-de-prova), preenchido, 

assinado e digitalizado, e cópia dos seguintes documentos:  CPF, Carteira de Identidade e PIS ou PASEP ou 

INSS, dados bancários de conta corrente válida (não podendo ser conta salário, poupança e nem banco 

digital) e comprovante de residência. 

 

Onde se lê: 

12.4.1.3. Os candidatos à equipe de aplicação de provas nos locais de aplicação descentralizada (fora da 

UFLA), às quais são descritas no subitem 2.10, devem encaminhar os documentos até a data de 

homologação das inscrições, no dia 31/8/2021. 

 

Leia-se: 

12.4.1.2. Os candidatos à equipe de aplicação de provas nos locais de aplicação descentralizada (fora da 

UFLA), às quais são descritas no subitem 2.10, devem encaminhar os documentos até a data de 

homologação das inscrições, no dia 8/9/2021. 

 

Onde se lê: 

12.4.3 O pagamento de todos os prestadores de serviços será realizado, exclusivamente, em CONTA 

CORRENTE que tenha como titular o(a) candidato(a) inscrito(a), selecionado(a), classificado(a) e presente 

no dia de aplicação da prova.  

 

Leia-se: 

O pagamento de todos os prestadores de serviços será realizado, exclusivamente, em CONTA CORRENTE 

que tenha como titular o(a) candidato(a) inscrito(a), selecionado(a), classificado(a) e presente no dia de 

aplicação da prova e o  CPF do prestador de serviço deverá ser o mesmo da conta corrente.  

 

Inclui-se o seguinte subitem: 

12.4.1.4. Os documentos aos quais se referem o subitem 12.4.1.3 podem ser recolhidos e enviados pelo 

coordenador local.  

 
 

        Cláudia Alves Pereira Braga 

       Coordenadora da COPS/UFLA  

 
 

Daniela Armondes de Paula Oliveira           

Diretora da DRCA/UFLA 
 

 

Ronei Ximenes Martins 

Pró-reitor de Graduação 
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