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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3 RETIFICA O EDITAL Nº 5/SGP/UFMT/2019CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM
EDUCAÇÃO
A Secretaria de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, de acordo
com o Edital N.º 05/SGP/UFMT/2019, publicado no D.O.U. N.º 230, de 28/11/2019, seção 3, pág. 122 a
130, resolve:
1) RETIFICAR o item 4 do edital de concurso, que passará a vigorar com a seguinte redação:
4. DO CRONOGRAMA
4.1 O presente Concurso Público será executado de acordo com o cronograma abaixo, o qual
contém as datas previstas para a realização do certame:
EVENTO

DATA

LOCAL

Inscrição paga (via internet)

Das 8h do dia
25/05/2020
às 23h59 do dia
21/06/2020

www.ufmt.br/concursos

Solicitação de inscrição com isenção do pagamento da
taxa de inscrição

Das 8h do dia
25/05/2020 às
23h59 do dia
27/05/2020

www.ufmt.br/concursos

Disponibilização para consulta individual da situação
(deferida e indeferida) de cada candidato com solicitação 03/06/2020
de inscrição com isenção do pagamento da taxa

www.ufmt.br/concursos

Das 8h do dia
04/06/2020
às 18h do dia
05/06/2020

www.ufmt.br/concursos

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra
indeferimento de inscrição com solicitação de isenção do 18/06/2020
pagamento da taxa

www.ufmt.br/concursos

Período para pagamento da taxa de inscrição para os
candidatos com isenção indeferida

Agências Bancária

Interposição de recurso contra indeferimento de
inscrição com solicitação de isenção do pagamento de
taxa

De 04/06/2020 a
22/06/2020

Data limite para o pagamento do boleto bancário relativo 22/06/2020
à taxa de inscrição

Agências bancárias

Data para encaminhamento do Laudo Médico:
candidatos na condição de Pessoas com Deﬁciência
(PcD)

No momento da
inscrição

www.ufmt.br/concursos

Disponibilização para consulta individual da situação da
inscrição de cada candidato (deferida ou indeferida)

06/07/2020

www.ufmt.br/concursos

Disponibilização para consulta individual da situação
(deferida ou indeferida) de cada candidato com pedido
de inscrição para concorrer na condição de PcD

06/07/2020

www.ufmt.br/concursos

Interposição de recursos contra indeferimento de
inscrição e contra indeferimento de pedido para
concorrer na condição de Pessoa com Deﬁciência

Das 8h do dia
07/07/2020 às 18h
do dia 08/07/2020

www.ufmt.br/concursos

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra
indeferimento de inscrições e contra inscrição indeferida
na condição de Pessoa com Deﬁciência

16/07/2020

www.ufmt.br/concursos

Divulgação da relação deﬁnitiva de candidatos inscritos
(lista aberta)

16/07/2020

www.ufmt.br/concursos

Divulgação dos locais de realização da Prova Objetiva
(lista aberta)

17/07/2020

www.ufmt.br/concursos
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Aplicação da Prova Objetiva

26/07/2020

Local de prova: ver
subitem 12.3

Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva

27/07/2020

www.ufmt.br/concursos

Interposição de recursos contra gabarito preliminar,
formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva

Das 8h do dia
28/07/2020 às 18h
do dia 29/07/2020

www.ufmt.br/concursos

Divulgação de comunicado contendo o resultado da
análise dos recursos contra gabarito, formulação ou
conteúdo de questão da Prova Objetiva

05/08/2020

www.ufmt.br/concursos

Disponibilização para consulta individual do
desempenho na Prova Objetiva (pontuação de cada
candidato)

05/08/2020

www.ufmt.br/concursos

Interposição de recursos contra desempenho na Prova
Objetiva

Das 8h do dia
06/08/2020 às 18h www.ufmt.br/concursos
do dia 07/08/2020

Divulgação de comunicado contendo o resultado da
análise dos recursos contra desempenho na Prova
Objetiva

14/08/2020

www.ufmt.br/concursos

Disponibilização do desempenho na Prova Objetiva após
análise dos recursos (lista aberta)

14/08/2020

www.ufmt.br/concursos

Convocação de candidatos inscritos nas vagas
reservadas a negros para procedimento de avaliação da
Comissão de Heteroidentiﬁcação

17/08/2020

www.ufmt.br/concursos

Realização do procedimento de avaliação da Comissão
de Heteroidentiﬁcação

31/08/2020 e
01/09/2020

UFMT - Gerência de
Exames e Concursos

Consulta individual do resultado da avaliação da
Comissão de Heteroidentiﬁcação

08/09/2020

www.ufmt.br/concursos

Recurso contra resultado da avaliação da Comissão de
Heteroidentiﬁcação

Das 8h do dia
09/09/2020 às 18h www.ufmt.br/concursos
do dia 10/09/2020

Consulta individual do resultado do Recurso contra
resultado da avaliação da Comissão de
Heteroidentiﬁcação

17/09/2020

www.ufmt.br/concursos

Publicação em lista aberta do resultado da avaliação de
heteroidentiﬁcação

17/09/2020

www.ufmt.br/concursos

Publicação do Resultado Final

17/09/2020

www.ufmt.br/concursos

2)RETIFICAR os subitens abaixo relacionados, que passarão a vigorar com a seguinte redação:
5.4 O Laudo Médico, expedido em conformidade com o subitem 5.3, deverá obrigatoriamente,
ser anexado em campo apropriado no momento da inscrição.
5.4.1 Os candidatos que solicitarem isenção do pagamento da taxa de inscrição, interessados
em concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deﬁciência (PcD), deverão realizar a inscrição pela
internet em conformidade com os subitens 7.5, 8.2 e 8.3.
5.4.2 Os candidatos pagantes da taxa de inscrição, interessados em concorrer às vagas
destinadas às Pessoas com Deﬁciência (PcD), deverão realizar a inscrição pela internet em conformidade
com os subitens 7.2, 7.3, 7.5 e 7.6 deste Edital, bem como anexar o Laudo Médico no momento de sua
inscrição.
5.7 No dia 06 de julho de 2020, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, serão
divulgadas as relações das Inscrições Deferidas e Indeferidas dos candidatos que se inscreveram para
concorrer às vagas na condição de Pessoa com Deﬁciência (PcD).
5.12 O candidato, na condição de Pessoa com Deﬁciência (PcD), que necessitar de tempo
adicional para realização das provas, deverá requerê-lo no momento da inscrição, com justiﬁcativa
acompanhada de parecer, emitido por especialista da área de sua deﬁciência.
7.3 O período de inscrições pagas (sem isenção do pagamento da taxa de inscrição) será das 8
horas do dia 25 de maio de 2020 até às 23 horas e 59 minutos do dia 21 de junho de 2020.
7.6 O candidato, após realizar sua inscrição pela internet em conformidade com os subitens 7.2 e
7.3, deverá efetivar o pagamento do boleto bancário até o dia 22 de junho de 2020, observado o horário de
funcionamento bancário.
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7.13 O documento oﬁcial de identidade utilizado no momento da inscrição deverá atender às
exigências estabelecidas no subitem 11.2 deste Edital.
8.1 O período de inscrição com solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será
das 8 horas do dia 25 de maio de 2020 até às 23 horas e 59 minutos do dia 27 de maio de 2020.
8.10 O resultado da análise das inscrições com solicitação de isenção do pagamento da taxa de
inscrição será divulgado no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos na data provável de
03/06/2020.
8.12 O candidato que solicitar inscrição com isenção do pagamento da taxa, no período de
25/05/2020 a 27/05/2020, e tiver indeferida a sua solicitação, para efetivar sua inscrição deverá acessar
o endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos no período de 04/06/2020 a 22/06/2020, gerar e
imprimir o respectivo boleto e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o último dia de pagamento do
boleto bancário, qual seja, dia 22/06/2020, observado o horário de funcionamento bancário.
9.1 A lista deﬁnitiva das inscrições do concurso público de que trata este Edital, será
disponibilizada, na Internet, por meio de consulta individual, no endereço eletrônico
www.ufmt.br/concursos, a partir do dia 16 de julho de 2020.
9.1.1 Os locais de Prova serão disponibilizados, na Internet, no endereço eletrônico
www.ufmt.br/concursos, a partir do dia 17 de julho de 2020.
10.3 O candidato que por causas transitórias, necessitar de atendimento diferenciado referido
no subitem 10.1, deverá, até às 17 horas do dia 06 de julho de 2020, encaminhar ao e-mail
concursos@ufmt.br atestado médico comprobatório de sua condição de saúde. O atendimento
diferenciado consistirá em: ﬁscal ledor, ﬁscal transcritor, prova e cartão de respostas da prova objetiva
ampliados, intérprete de libras, espaço para amamentação, acesso e mesa para cadeirante, carteira para
canhoto.
12.3 A partir de 17 de julho de 2020, serão divulgadas as informações referentes ao horário e
local de realização da Prova Objetiva (nome do estabelecimento, endereço e sala), no endereço eletrônico
www.ufmt.br/concursos.
12.18 O desempenho (a pontuação) de cada candidato na Prova Objetiva será divulgado a partir
de 05 de agosto de 2020, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos.
Os demais itens do Edital n.º 05/SGP/UFMT/2019 permanecem inalterados.

Cuiabá, 24 de março de 2020.
DOMINGOS SÁLVIO SANTANA
Secretário

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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