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LEIA COM ATENÇÃO!!! 

        Os interessados deverão ficar atentos às datas estabelecidas conforme agenda abaixo. 

FUNÇÃO Valor Bruto 

Fiscal de sala R$ 448,92 

Fiscal de corredor R$ 448,92 

Monitor de supervisão Valor referente à aplicação de provas acrescido de R$11,90 por hora trabalhada na COPS 

 

AGENDA (Alunos) 

ETAPA DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrição para aplicação 4 a 10/8/2021 --- Internet: www.cops.ufla.br 

Divulgação das inscrições homologadas e candidatos aptos para seleção 
de Monitores de Supervisão 

12/8/2021 --- Internet: www.cops.ufla.br 

Recurso contra homologação de Monitores de Supervisão 13 e 16/8/2021  --- Internet: www.cops.ufla.br 

Divulgação dos monitores de supervisão selecionados 18/8/2021  Internet: www.cops.ufla.br 

Divulgação das inscrições homologadas e candidatos aptos para seleção 31/8/2021  --- Internet: www.cops.ufla.br 

Recurso contra homologação 1 e 2/9/2021  --- Email: equipe.aplicacao@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 Até novembro/2021   



 

 

Reunião de aplicação (PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA) 

    Supervisor / Auxiliar de supervisão / Monitor de supervisão 20/9/2021 8h00 meet.google.com/xpy-sqxo-nnj 

 Supervisores de aplicação descentralizada 13/9/2021 8h00 meet.google.com/ayr-sttu-ssj 

   Fiscal de sala e Fiscal de corredor 13 a  20/9/2021 Realização de questionário de revisão (Campus Virtual) 

 Para confirmar a participação na aplicação é necessário, no período de  3 a 9/9/2021 : 

1) Marcar o campo de interesse em participar no sistema da COPS: https://cops.ufla.br/processos-seletivos/selecao-de-equipe-de-aplicacao-de-prova 

2) Enviar até o dia 8/9/2021 para o e-mail gestao.pas@fundecc.org.br, os seguintes documentos: 

a) Termo de Contratação (Disponível na página da COPS), preenchido e com a assinatura digitalizada. 

b) Enviar a documentação exigida: 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. 

• Caberá a cada um inteirar-se do resultado da seleção, pois a COPS NÃO ENVIARÁ EMAIL. 

• Os selecionados deverão cumprir as exigências da COPS: confirmar a sua participação, comparecer à reunião de aplicação ou Realizar de questionário de revisão (Campus Virtual) 

(CONFORME A FUNÇÃO) e acatar todas as instruções para a execução dos trabalhos. 

• Caso ocorra algum imprevisto que impeça sua participação na reunião ou na aplicação, avise a COPS pelo e-mail equipe.aplicacao@ufla.br com a maior antecedência possível, para 

que haja tempo hábil para efetuar a substituição. 

• Aquele que não confirmar sua participação e/ou deixar de participar da reunião ou Realizar o questionário de revisão (Campus Virtual) será automaticamente excluído da equipe. 

mailto:gestao.pas@fundecc.org.br
https://cops.ufla.br/processos-seletivos/selecao-de-equipe-de-aplicacao-de-prova


 

PROCEDIMENTOS PARA ADQUIRIR O Nº DE INSCRIÇÃO NO INSS (NIT) 

• Pelo telefone 135 (De segunda a sexta-feira de 7h às 22h) 

Documentos e Informações necessárias: CPF, RG (nº, órgão emissor, UF), título de eleitor e alguns 

dados pessoais. 

Tipo de contribuinte: INDIVIDUAL / FACULTATIVO 

Ocupação: OUTRAS PROFISSÕES (estudante) 

• Pelo site: https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/inscricao-na-previdencia-social/ , acessar: 

“Realizar Inscrição no INSS (INSS)” ->”INICIAR” - > "CIDADÃO" -> "INSCRIÇÃO" -> "FILIADO" e 

preencher os dados solicitados. 

PROCEDIMENTOS PARA RECUPERAR O Nº DE INSCRIÇÃO NO INSS 

• Pelo telefone: 135 (De segunda a sexta-feira de 7h às 22h) 

• Pelo site: https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/inscricao-na-previdencia-social/, (basta seguir os 

passos acima como se fosse realizar uma nova inscrição no NIT (Número de Inscrição do Trabalhador) 

que será possível recuperar o número no INSS) 
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