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COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE APLICAÇÃO DO PAS 2021 E NORMAS PARA 

SERVIDORES DO QUADRO DA UFLA 

 As equipes de aplicação e apoio serão formadas de acordo com as funções e normas abaixo estabelecidas, 

podendo sofrer algumas alterações, dependendo da quantidade de inscritos para trabalhar, em cada 

categoria, das necessidades que surgirem no decorrer da organização do processo e em decorrência das 

peculiaridades de cada função, como atendimento a candidatos com necessidades especiais, o que poderá 

demandar atendimento específico.  

APLICAÇÃO NO CÂMPUS DA UFLA 

EQUIPE DE APLICAÇÃO:  

FUNÇÕES OCUPADAS SOMENTE POR SERVIDORES DA UFLA  

 

Supervisor de Setor – um por setor;  

 

Auxiliar de Supervisão – o número de auxiliares, por setor, será estabelecido levando-se em 

consideração a quantidade de candidatos e o número e disposição das salas de aplicação.  

FUNÇÕES OCUPADAS POR SERVIDORES, ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO E/OU TERCEIRIZADOS DA UFLA, INCLUINDO FUNDAÇÃO DE 

APOIO: 

Fiscal de Sala: no mínimo, dois por sala. 

Fiscal de Corredor: de acordo com o número de salas/candidatos e a disposição das salas.  

Porteiro – de acordo com o número de candidatos e disposição das portarias.  

FUNÇÕES OCUPADAS POR FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DE APOIO:  

Segurança – poderá ser ocupada somente por aqueles que atuam como vigia no Campus da UFLA e, na 

falta destes, por vigia  devidamente registrado como Vigilante na Polícia Federal. O número de seguranças 

varia de acordo com o número de candidatos e da necessidade de isolamento dos prédios. 

Auxiliar de serviços Gerais – poderá ser ocupada somente por aqueles que atuam na função de 

Auxiliar de Serviços Gerais no Campus da UFLA. Um auxiliar de serviços gerais por banheiro.  

Pessoal de Apoio – motorista (de acordo com o número de locais/setores de aplicação), médico, 

enfermeira, copeira, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, eletricista e outros profissionais, 

dependendo das especificidades do processo seletivo. Todos selecionados entre os funcionários que 

realizam esse serviço na UFLA. 



 

 

PRÉ-REQUISITOS PARA SERVIDORES DO QUADRO DA UFLA  

 

•  Supervisor e auxiliar de supervisão: 

● Estar inscrito para trabalhar;  

● Ter, no mínimo, o ensino superior completo;  

● Ter experiência de aplicação nos processos seletivos realizados pela UFLA;  

● Ter concluído com mais de 60% de aproveitamento o Curso de formação de 

Colaboradores do PAS 2021, no Campus Virtual (link para o curso); 

● Ter participado de processos seletivos aplicados pela COPS e ter sido bem avaliado 

 

•  Fiscal de Sala, Fiscal de Corredor e Porteiro: 

● Estar inscrito para trabalhar;  

● Ter concluído com mais de 60% de aproveitamento o Curso de formação de 

Colaboradores do PAS 2021, no Campus Virtual (link para o curso); 

●  Caso tenha participado de processos seletivos aplicados pela COPS, ter sido bem 

avaliado.  

 

 Ficarão impedidos de participar desta equipe aqueles que:  

● Não cumprirem as exigências especificadas acima;  

● Estiverem envolvidos em cursinhos preparatórios do processo seletivo;  

● Encontrarem-se oficialmente afastados de suas atividades no período de aplicação (férias 

ou licença);  

● Estiverem inscritos como candidatos no processo em questão, mesmo que decidam não 

realizar a prova.  

 

INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

As inscrições devem ser realizadas pelo link: 

https://serverdipsad.ufla.br/autenticacao/index.php?si=sigcop 

 

Como pré-requisito para seleção, o servidor deverá ter concluído com mais de 60% de 

aproveitamento o Curso de formação de Colaboradores do PAS 2021, no Campus Virtual (link 

para o curso) e voltar ao curso entre os dias 13 a  20/9/2021 para Realização de questionário de 

revisão (Campus Virtual) 

 

 

 

https://campusvirtual.ufla.br/presencial/course/view.php?id=32295
https://campusvirtual.ufla.br/presencial/course/view.php?id=32295
https://serverdipsad.ufla.br/autenticacao/index.php?si=sigcop
https://campusvirtual.ufla.br/presencial/course/view.php?id=32295
https://campusvirtual.ufla.br/presencial/course/view.php?id=32295


SELEÇÃO DA EQUIPE DE APLICAÇÃO  

 Supervisores de Setor e Auxiliares de Supervisão: serão indicados pelos coordenadores da COPS, 

conforme a experiência nos processos seletivos e obedecendo aos requisitos acima descritos.  

Fiscais de sala e fiscais de corredor serão selecionados obedecendo aos percentuais a seguir:  

• Terão preferência os servidores do quadro permanente da UFLA (professores e técnicos);  

• Esgotada a lista de servidores do quadro permanente da UFLA que atendam aos pré-requisitos 

estabelecidos acima, caso a equipe de aplicação ainda não esteja completa, as vagas restantes serão 

preenchidas por funcionários terceirizados, estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação. 

 A seleção dos terceirizados, alunos de graduação e alunos de pós-graduação será feita por meio de edital 

próprio disponível no site www.cops.ufla.br. Serão feitas quantas convocações forem necessárias, até que 

se complete a equipe.  

 

CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA EQUIPE  

 Aqueles que não confirmarem a sua participação ou não realizarem o Questionário de Revisão no 

Campus Virtual serão excluídos da equipe e substituídos, seguindo as mesmas regras de seleção.  

AGENDA COMPLETA 

ETAPA DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrição para aplicação 4 a 10/8/2021 De 9h do dia 4/8 às 

23h55 do dia 10/8 

Internet: www.cops.ufla.br 

Divulgação dos selecionados e 

Confirmação de Participação 

3 a 9/9/2021  --- Internet: www.cops.ufla.br 

Confirmação de Participação (2ª 

chamada) 

13 a 15/9/2021  --- Internet: www.cops.ufla.br 

Aplicação das provas 25 e 26/9/2021 12h30 às 18h30 Informado no ato da seleção 

Pagamento 
Contracheque 
de novembro 

  

Coordenadoria Geral de Processos Seletivos 


