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Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - E/1/01
Carga Horária: 40 horas semanais, exceto para Médicos.

Código/ cargos C a rg o s Cidade de Prova/ Campus
de Lotação

Nº. de Vagas Requisitos de Qualificação / Formação para Ingresso

*AC **PCD ***NEGROS
501 ADMINISTRADOR Uberaba/MG 02 - 01 Curso Superior em Administração

+ Registro no Conselho competente
502 ANALISTA DE TECNOLOGIA DA IN-

FORMAÇÃO
01 - - Curso Superior na área

Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - E/1/01
Carga Horária: 40 horas semanais, exceto para Médicos.

Código/ cargos C a rg o s Cidade de Prova/ Campus
de Lotação

Nº. de Vagas Requisitos de Qualificação / Formação para Ingresso

*AC **PCD ***NEGROS
503 B I B L I O T E C Á R I O - D O C U M E N TA L I S TA Uberaba/MG 01 - - Curso Superior em Biblioteconomia ou Ciências da Informação

+ Registro no Conselho competente
504 C O N TA D O R 01 - - Curso Superior em Ciências Contábeis

+ Registro no Conselho competente
505 ENGENHEIRO-ÁREA: AMBIENTAL 01 - - Curso Superior na área

+ Registro no Conselho competente
506 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO

TRABALHO
01 - - Curso Superior em Engenharia

+ Especialização em Segurança do Trabalho
+ Registro no Conselho competente

507 F I S I O T E R A P E U TA 01 - - Curso Superior em Fisioterapia
+ Registro no Conselho competente

508 MÉDICO-ÁREA: MEDICINA DO TRA-
BALHO

(20 horas semanais)

01 - - Curso Superior em Medicina
+ Especialização em Medicina do Trabalho

+ Registro no Conselho competente
509 MÉDICO VETERINÁRIO

(20 horas semanais)
01 - - Curso Superior em Medicina Veterinária

+ Registro no Conselho competente
Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - E/1/01

Carga Horária: 40 horas semanais, exceto para Médicos.
Código/ cargos C a rg o s Cidade de Prova/ Campus

de Lotação
Nº. de Vagas Requisitos de Qualificação / Formação para Ingresso

*AC **PCD ***NEGROS
510 PRODUTOR CULTURAL Uberaba/MG 01 - - Curso Superior em Produção Cultural ou Comunicação Social
5 11 PSICÓLOGO-ÁREA: CLÍNICA 01 - - Curso Superior em Psicologia

+ Registro no Conselho competente
512 TÉCNICO DESPORTIVO 01 - - Curso Superior em Educação Física

*Ampla Concorrência - Total de vagas existentes, incluindo-se a reserva para pessoas com deficiência e negros;
** Reserva de vagas para pessoas com deficiência, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004;
*** Reserva de vagas para negros (Cota Racial) - Lei Federal nº 12.990, de 09 de junho de 2014.

2.2. Não será DEFERIDA remoção ou redistribuição para outros campus ou Instituições durante o período de 36 (trinta e seis) meses a contar da data da posse do candidato, salvo por imperiosa necessidade
de serviço, conforme dispuser em regulamento e a critério da Administração, mediante autorização do Reitor da UFTM.

2.3.O ingresso no cargo do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação far-se-á no padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação, conforme dispõe
o artigo 9º da Lei nº 11.091, de 12/01/2005.

2.4.A remuneração inicial é a equivalente ao vencimento básico dos respectivos cargos, conforme classificação abaixo, para o regime de trabalho de 40 horas:

CLASSE NÍVEL VB (R$) a partir de jan/2017
D 01 2.446,96
E 01 4.180,66

2.5. Além do vencimento básico, o servidor poderá ter os seguintes benefícios: Incentivo à Qualificação, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Pré-Escolar, Saúde Suplementar e outros, observada
a legislação em vigor.

2.6.A lotação inicial dos candidatos nomeados, no quantitativo de vagas constantes deste edital, bem como os provimentos posteriores, ocorridos durante o prazo de validade do concurso, se dará nas unidades
organizacionais da UFTM, conforme interesse e necessidade da Instituição.

2.7.O cumprimento da jornada de trabalho poderá ocorrer em turno NOTURNO, DIURNO, TURNOS DE REVEZAMENTO, REGIME DE PLANTÃO, FERIADOS e FINAIS DE SEMANA, de acordo com
as necessidades da Instituição.

3.CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO

Datas/períodos Eventos
24 a 26/08 Período de impugnação de Edital

30/08 a 23/09 Período de inscrição
30/08 a 09/09 Período de inscrição - com isenção de taxa

09/09 Data limite para recebimento/postagem do formulário de solicitação de atendimento especial
14/09 Divulgação do resultado do pedido de isenção de taxa de inscrição e solicitação de atendimento especial

15 e 16/09 Prazo para recurso contra resultado da análise do pedido de isenção de taxa de inscrição e solicitação de atendimento especial
21/09 Divulgação do resultado dos recursos do pedido de isenção de taxa de inscrição e solicitação de atendimento especial
23/09 Data limite para recebimento do formulário e laudo médico para candidato que se declarar portador de deficiência
23/09 Data limite para recebimento do formulário para candidato que se declarar preto ou pardo
23/09 Data limite para recebimento do formulário de identificação do instrumento musical para o candidato técnico em música
26/09 Data limite para pagamento da taxa de inscrição
10/10 Divulgação da lista de inscrições efetivadas e divulgação do local de realização da prova objetiva
23/10 Data de aplicação da prova objetiva - Uberaba

24/10 após as 18h Divulgação do gabarito da prova objetiva - Sede de Uberaba
25 e 26/10 Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva - Sede de Uberaba

16/11 após as 18h Publicação do gabarito da prova objetiva pós-recurso
16/11 após as 18h Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas e convocação para prova prática e de títulos.

17 e 18/11 Prazo para recurso contra resultado preliminar
2 1 / 11 Convocação dos candidatos deficientes e/ou negros que concorrem à reserva de vagas
3 0 / 11 Divulgação do resultado da análise dos candidatos deficientes e/ou negros
3 0 / 11 Divulgação do resultado preliminar das prova prática e de títulos

01 e 02/12 Prazo para recurso contra resultado da análise dos candidatos negros, prova prática e de títulos.
15/12 Divulgação do resultado final e da análise dos recursos

3.1. As informações de realização das provas estarão disponíveis no sítio oficial da UFTM: www.uftm.edu.br e também no site da empresa CETRO CONCURSOS: www.cetroconcursos.org.br.
4.DAS INSCRIÇÕES
4.1.Será admitida a inscrição somente via internet, no link disponível no endereço eletrônico www.uftm.edu.br, menu "CONCURSOS", opção "CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO",

ou diretamente pelo site da empresa CETRO CONCURSOS www.cetroconcursos.org.br, a partir das 08 horas do dia 30 DE AGOSTO DE 2016 até às 23h59min do dia 23 DE SETEMBRO DE 2016, observado o
horário oficial de Brasília.

4.2.A UFTM não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, bem como
outros fatores técnicos que impossibilitem a transferência de dados.

4.3.O preenchimento correto da ficha de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato.
4.4.O valor da taxa de inscrição, que deverá ser pago por intermédio de GRU (Guia de Recolhimento da União), somente nas agências do Banco do Brasil, impreterivelmente até às 21h do dia 26 DE

SETEMBRO DE 2016, é de:
4.4.1.R$ 75,00 (setenta e cinco reais), para os cargos de Nível de Classificação D;
4.4.2.R$ 90,00 (noventa reais), para os cargos de Nível de Classificação E;
4.5.A taxa de inscrição, uma vez paga, não será devolvida em hipótese alguma.
5.DAS PROVAS
5.1.O Concurso será realizado em uma única Etapa, subdividida em fases, conforme descrito a seguir:
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