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LEIA COM ATENÇÃO!!! 

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

Ficará impedido de participar da aplicação o servidor que estiver de licença ou férias oficiais período de 25 a 26/9/2021. 

FUNÇÃO Valor Bruto 

Fiscal de sala 448,92 

Fiscal de sala 448,92 

Fiscal de corredor 448,92 

Segurança 448,92 

Porteiro 393,17 

 

AGENDA (Servidores - Professores e Técnicos) 

ETAPA DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrição para aplicação 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 

 



 

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) 

   Auxiliar de Serviços Gerais 21/9/2021 15h30 Anfiteatro da DRCA 

   Porteiro 21/9/2021 15h00 Anfiteatro da DRCA 

   Segurança 21/9/2021 15h00 Anfiteatro da DRCA 

OBSERVAÇÕES: 

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

• Os selecionados deverão cumprir as exigências: confirmar a sua participação, comparecer à reunião de aplicação (PRESENÇA OBRIGATÓRIA) ou Realizar o questionário de revisão 

(Campus Virtual), conforme a função a ser desempenhada e acatar todas as instruções para a execução dos trabalhos. 

• Os supervisores e auxiliares são responsáveis pela organização dos seus setores de aplicação, juntamente com a equipe de supervisão, em horário a ser combinado com a COPS 

no dia da reunião de aplicação.  

• Caso ocorra algum imprevisto que impeça sua participação na realização do Questionário de revisão (Campus Virtual), na reunião ou na aplicação da prova, avise 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 será automaticamente excluído da equipe. 


