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JU cidade

7Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso de suas atribuições e tendo em vista 

o Processo nº 23085.003814/2018-46, torna pública a abertura de inscrições para contratação, por tempo determinado, de 
TÉCNICO ESPECIALIZADO EM LINGUAGEM DE SINAIS, de Nível Superior, para atender às necessidades temporárias de 
excepcional interesse público da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), para a Sede de Uberaba, com fundamento 
nas Leis nº 8.745/93, 10.098/2000, 10.436/2002, 12.319/2010, 13.146/2015 e 13.409/2016; Decreto nº 5.626/2005, Portaria 
Interministerial MEC/MPDG nº 173 de 20/06/2017, publicada no DOU em 30/06/2017 e Portaria nº 1.034 do Ministério da 
Educação, de 30/08/2017, publicada no DOU em 31/08/2017.
1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital e será executado pela UFTM na cidade de Uberaba-MG, sob a coordenação 
e supervisão da Pró-Reitoria de Recursos Humanos – PRORH, por meio de Comissão Organizadora designada pela Reitora 
da UFTM.
1.2. A Pró-Reitoria de Recursos Humanos está localizada à Rua Madre Maria José, 122 – Bairro Abadia – Uberaba-MG, CEP: 
38025-100, com horário de funcionamento de 08 (oito) às 11 (onze) horas e de 13 (treze) às 16 (dezesseis) horas, excluindo 
sábados, domingos e feriados.
1.3. Constam desse Edital os seguintes anexos:
1.3.1. Anexo I – Descrição Sumária das atribuições relativas ao cargo;
1.3.2. Anexo II – Conteúdo Programático e Referências Bibliográficas Sugeridas;
1.3.3. Anexo III – Requerimento para Impugnação de Edital;
1.3.4. Anexo IV – Formulário para atendimento especial;
1.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento, encaminhamento e pagamento de inscrição, bem como o 
acompanhamento, pela internet, de demais informações complementares, retificações, resultados, julgamento de recursos e 
outros atos ocorridos durante todo o processo seletivo.
1.5. A divulgação de todas as informações dos atos deste processo seletivo se dará pelo site www.uftm.edu.br.
2. DO CARGO E REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO, VAGAS, JORNADA DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO E LOTAÇÃO
2.1. A especificação do cargo, o regime de trabalho, a remuneração, o número de vagas e os pré-requisitos são discriminados 
a seguir:

Cargos e regime de 
trabalho Remuneração

Nº. de Vagas
Requisitos de Qualificação / Formação para 

Ingresso*AC **PCD ***NEGROS

Técnico 
Especializado em 

Linguagem de Sinais 
– 40h

R$ 4.180,66 01 - -

Bacharelado em Letras Libras
OU

Graduação em qualquer área, cursado em instituição 
reconhecida pelo MEC COM Curso de Tradução 
e Interpretação com habilitação em Libras/Língua 

Portuguesa de, no mínimo, 360 horas
OU

Graduação em qualquer área, cursado em instituição 
reconhecida pelo MEC COM Certificação de 

ProLibras – Tradução e Interpretação
* Ampla Concorrência - Total de vagas existentes para ampla concorrência;
** 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. Da remuneração: 
2.2.1. A remuneração inicial é a equivalente ao vencimento básico do cargo, conforme valor descrito no item 2.1.
2.2.2. Além do vencimento básico, o contratado poderá ter os seguintes benefícios: Incentivo à Qualificação, Auxílio Alimentação 
e outros, observada a legislação em vigor.
2.2.3. O Incentivo à Qualificação somente é devido ao contratado que possua escolaridade superior à exigida para o ingresso, 
conforme os percentuais abaixo:

Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o 
exercício do cargo (curso reconhecido pelo MEC)

Percentuais de incentivo aplicado sobre o vencimento 
básico

Área de conhecimento com 
relação direta

Área de conhecimento com 
relação indireta

Ensino fundamental completo 10% -
Ensino médio completo 15% -
Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso 
técnico completo 20% 10%

Curso de graduação completo 25% 15%
Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h 30% 20%
Mestrado 52% 35%
Doutorado 75% 50%
2.3. O prazo de validade dos contratos será de 1 (um) ano, com possibilidade de prorrogação até o limite máximo de 
2 (dois) anos.
3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Datas/períodos Eventos
18/05 a 03/06 Período de inscrição

18 a 22/05 Período de inscrição – com isenção de taxa
23/05 Divulgação do resultado do pedido de isenção de taxa de inscrição
24/05 Prazo para recurso contra resultado da análise do pedido de isenção de taxa de inscrição
25/05 Divulgação do resultado dos recursos do pedido de isenção de taxa de inscrição
23/05 Data limite para recebimento ou postagem do formulário de solicitação de atendimento especial
30/05 Divulgação do resultado da solicitação de atendimento especial
04/06 Data limite para pagamento da taxa de inscrição
06/06 Divulgação da lista de inscrições efetivadas e divulgação do local de realização da prova objetiva
10/06 Data de aplicação da prova objetiva

10/06 após as 18h Divulgação do gabarito da prova objetiva
11/06 Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva
13/06 Publicação do gabarito da prova objetiva pós-recurso e divulgação do resultado preliminar das provas objetivas
13/06 Convocação para a prova prática
14/06 Prazo para recurso referente resultado preliminar das provas objetivas
15/06 Divulgação do resultado do recurso referente resultado preliminar das provas objetivas

16 e 17/06 Período de realização das provas práticas
18/06 Divulgação do resultado preliminar das provas práticas
19/06 Prazo para solicitação de vista de provas práticas
21/06 Prazo para recurso referente resultado preliminar das provas práticas
26/06 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, devendo ser 
acompanhado pelo candidato.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Será admitida inscrição somente via internet, no endereço eletrônico: www.uftm.edu.br, menu “INGRESSO”, opção 
“Processo Seletivo Simplificado para Contratação”, no período descrito no item 3, das 8 horas às 22 horas, 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 é de R$ 93,00 (noventa e três reais).
4.5. A taxa de inscrição, uma vez paga, não será devolvida em hipótese alguma.
6. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
6.1. O processo seletivo será realizado em uma única etapa, subdividida em fases, conforme descrito a seguir:

Fases Natureza Provas Nº de 
questões

Valor 
de cada 
questão

Pontuação
Máxima

PERCENTUAL 
MÍNIMO PARA 
HABILITAÇÃO

1ª Fase
Prova 

Objetiva

Classificatória 
e

Eliminatória

Conhecimentos Gerais: 
Português 20 1 20 pontos

60%
(36 pontos)

Conhecimentos Específicos 20 2 40 pontos

2ª Fase:
Prova 
Prática

Classificatória 
e

Eliminatória

Prova Prática inerente às 
atividades típicas do cargo - - 40 pontos 70%

(28 pontos)

7. DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
7.1. O processo seletivo terá validade de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado 
final no Diário Oficial da União, podendo, a critério da Administração, ser prorrogado por igual período.
8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1. Este edital terá seu extrato publicado no Diário Oficial da União e estará disponível, na íntegra, no sítio oficial da UFTM.
8.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitora da UFTM.

PROFA. DRA. ANA LÚCIA DE ASSIS SIMÕES
REITORA DA UFTM

EDITAL Nº 23 DE 15 DE MAIO DE 2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
UBERABA/MG MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

III Edição do Circuito Mineiro 
de Administração em Uberaba

O Conselho Regio-
nal de Administração de 
Minas Gerais (CRA-MG) 
em Uberaba realizará à 
III Edição do Circuito Mi-
neiro de Administração, 
na data de 21 a 25 des-
te mês. O Circuito será 
aberto com a palestra 
Institucional ministrada 
pelo Adm. Lucas Amoni, 
representante do Con-
selho na cidade. Em se-
guida, o Administrador 
Gilberto Barrouin encer-
rará o primeiro dia com a 
palestra magna “O auto-
conhecimento cura e em-
podera: aprendi no Coa-
ching”. 

A intenção do CRA
-MG ao promover o Cir-
cuito Mineiro de Admi-
nistração é fomentar a 
continuidade anual do 
evento através de calen-
dário como forma de for-
talecer o segmento admi-
nistrativo na sociedade 
uberabense, tendo como 
parâmetro a oferta de co-
nhecimento em gestão e 
negócios gratuitamente a 
toda a comunidade, além 
de nortear a construção 
de ideias e planejamento 
através do compartilha-
mento de conteúdos dife-
renciados e práticos, no 
intuito de desenvolver um 
olhar aguçado para o que 
há de novo no nicho de 
mercado empresarial e 
do cliente, pois é impres-
cindível ficar a frente da 
concorrência e ter aque-
le insight empreendedor. 
E sempre com a preten-
são de continuar benefi-
ciando alguma entidade, 
de forma que se possa 
reverter os benefícios 
aos mais necessitados. 
O evento é voltado à es-
tudantes de cursos téc-
nicos, recém-formados, 
graduação e pós nas áre-
as de gestão e negócios 
(de todas instituições de 
ensino EAD e presencial), 
os empresários são con-
vidados através de par-
cerias com CDL, Aciu, 
Fiemg e Sebrae e todos 
profissionais registrados 
em Administração que 
são na maioria gerentes, 
chefes, diretores das em-
presas locais. 

Na atual gestão do 
CRA, esta é a III Edição 
em Uberaba. A primeira 
foi realizada no CDL (Clu-
be Dirigentes Lojista) em 
2016, com aproximada-
mente 200 pessoas; em 
2017 foi no Teatro SESI, 
com cerca de 350 pesso-
as; e este ano a abertura, 
segunda-feira (21) será 
no Teatro Vera Cruz, às 
19h, e espera-se um pú-
blico de 600 pessoas.

Pretende-se ainda 
para o segundo semes-
tre lançar a “Semana da 
Gestão” em setembro, 
que é o mês em alusão 
ao dia do Administra-
dor (9 de setembro). O 
evento este ano, além 
de ser gratuito tem ca-
ráter beneficente, onde 
pretende-se como for-
ma de inscrição recolher 
alimentos ou agasalhos 
para doar ao Sanatório 
Espírita de Uberaba.

Perto do povo
Dia desses fui questionado por ter colocado na rua 

o maior programa de entrega de ambulâncias aos mu-
nicípios e de viaturas para as polícias Militar e Civil da 
história de Minas Gerais. Quem não conhece o estado 
– e alguns mineiros que fi caram muito tempo fora daqui 
não conhecem – ignora que temos 853 municípios, o 
maior número de todo o país, e a mais extensa malha 
rodoviária: mais de 25 mil quilômetros.

Foram 609 ambulâncias para os municípios, 165 para 
os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samus) 
e outras 26 UTIS móveis, também para os serviços de 
emergência, além de 1.570 veículos de uso geral para a 
rede de Saúde. Grande parte em parceria com os depu-
tados estaduais. E é preciso entregar mais, segundo o 
Sindicato dos Trabalhadores da Saude (Sind-Saude), de 
tal forma a cobrir melhor a necessidade de atendimento. 
Foi o que fi zemos nessa última quinta-feira, quando fo-
ram entregues as chaves de mais 42 ambulâncias.

Temos feito essas doações porque, como o mesmo 
Sind-Saude diz, há casos em que as ambulâncias têm 
de percorrer até 400 km para atender uma ocorrência. 
Ter ou não ter um veículo para pronto-atendimento 
pode ser a diferença entre a vida e a morte. O mesmo 
vale para as viaturas de polícia. Reequipar as forças de 
segurança era uma urgência estabelecida não por nós, 
mas pela própria população, refém da violência antes 
de assumirmos.

A entrega de viaturas é parte da estratégia de re-
dução da criminalidade. Como já conversamos neste 
espaço, isso passa por ações de inteligência, por mais 
homens e mulheres nas ruas em policiamento osten-
sivo e por equipamentos adequados. Assim, somente 
nos três primeiros meses deste ano, reduzimos os cri-
mes violentos em Minas Gerais em 30%; os homicí-
dios, em 23%; e os roubos, em 31%. Manteve-se a tra-
jetória de queda que já havíamos registrado em 2017.

Temos feito isso em um ambiente de crise econô-
mica grave, decorrente do défi cit herdado do governo 
anterior no valor de R$ 8 bilhões, mas com estabilida-
de institucional, agora ameaçada pelos que querem ver 
repetir-se em Minas o que ocorreu no Brasil: um golpe 
na vontade dos mineiros e das mineiras, que escolhe-
ram um governo mais próximo e participativo, que ouve 
com humildade e age com coragem. Um governo que 
jamais prejudica os que mais precisam.

No Brasil, lidaram com a crise tirando a presidente 
da República. O que aconteceu? Descontinuaram pro-
gramas sociais, diminuíram o Bolsa Família, cortaram 
recursos da Educação e da Saude e a crise só se agra-
vou. São 14 milhões de desempregados sem perspec-
tiva. Fizeram um ajuste que está punindo a população. 
Os responsáveis por essa tragédia agora querem repe-
tir a dose em Minas Gerais. Querem trazer esse modelo 
para o nosso estado. 

Longas distâncias como as que separam os muni-
cípios mineiros marcam as diferenças entre o projeto 
que querem reviver em Minas e que aplicaram no go-
verno federal e o projeto que estamos construindo com 
o povo, pelo povo e para o povo. Basta olhar o que 
aconteceu no Brasil. Só critica entrega de ambulân-
cias e de viaturas para as polícias quem há muito está 
distante de quem mais precisa. Uns governam para os 
seus. Nós governamos para todos.


