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EDITAL DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA Nº 01, de 24 DE FEVEREIRO DE 2021 

A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do Curso de Ciências Econômicas/Faculdade de Ciências 
Aplicadas e Políticas, do Campus de Rondonópolis, torna público a retificação das datas referentes ao Processo 
Seletivo Simplificado  para contratação de professor SUBSTITUTO, nos termos do Edital de Abertura de 
Processo Seletivo nº 01, de 24 de fevereiro de 2021, publicado no site da UFR no dia 02/03/2021 pelo endereço 
eletrônico https://ufr.edu.br/pt-ingresso-seletivo/professor-substituto-curso-de-ciencias-economicas/, onde se 
lê: 
 

Da Seleção: 

Data, Horário e 
Local 

16/03/2021 às 08h (horário local) – Sorteio do Ponto (através da Plataforma Google Meet 
– link será enviado por e-mail aos candidatos)  
17/03/2021 às 08h (horário local) – Prova Didática (através da Plataforma Google Meet – 
link será enviado por e-mail aos candidatos)  
18/03/2021 às 17h (horário local) – Divulgação do Resultado da Prova Didática (publicado 
no site da UFR: https://ufr.edu.br/processo-seletivo/) 
19/03/2021 às 08h (horário local) – Prova de Títulos 
19/03/2021 às 17h (horário local) – Divulgação do Resultado da Prova de Títulos 
(publicado no site da UFR: https://ufr.edu.br/processo-seletivo/) 

É obrigatório o comparecimento dos candidatos inscritos no Sorteio de Ponto (sob pena de eliminação). A 
nota de corte da prova didática é 70,00 (setenta), os candidatos que não a atingirem estão desclassificados. 

Da Divulgação do Resultado Final: 

Data, Horário e 
Local 

22/03/2021, a partir das 15h (horário local) 
(publicado no site da UFR: https://ufr.edu.br/processo-seletivo/) 

Dos Recursos 

O candidato/interessado terá um prazo de 02 (dois) dias úteis para interpor recurso sobre este Edital e a 
Comissão de Seleção deverá responder no prazo de mesmo período a contar do recebimento do recurso. 

OBS: O candidato aprovado terá o prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data da convocação pela 
SADPS/CAP/SGP/UFMT para firmar o respectivo contrato, sob pena de perda do direito à contratação. 

 
Leia-se: 
 

Da Seleção: 

Data, Horário e 
Local 

16/03/2021 às 08h (horário de Cuiabá) – Sorteio do Ponto e Sorteio da Ordem das Aulas 
Didáticas (através da Plataforma Google Meet – link será enviado por e-mail aos 
candidatos)  
17/03, 18/03, 19/03, 22/03, 23/03, 24/03 e 25/03/2021, das 08h às 19h:50min (horário 
de Cuiabá) – Prova Didática (através da Plataforma Google Meet – link será enviado por e-
mail aos candidatos)  
26/03/2021, às 17h (horário de Cuiabá) – Divulgação do Resultado da Prova Didática 
(publicado no site da UFR: https://ufr.edu.br/processo-seletivo/) 
29/03/2021, às 08h (horário de Cuiabá) – Prova de Títulos 
29/03/2021, às 17h (horário de Cuiabá) – Divulgação do Resultado da Prova de Títulos 
(publicado no site da UFR: https://ufr.edu.br/processo-seletivo/) 

É obrigatório o comparecimento dos candidatos inscritos no Sorteio de Ponto (sob pena de eliminação). A 
nota de corte da prova didática é 70,00 (setenta), os candidatos que não a atingirem estão desclassificados. 

Da Divulgação do Resultado Final: 

Data, Horário e 
Local 

30/03/2021, a partir das 15h (horário de Cuiabá) 
(publicado no site da UFR: https://ufr.edu.br/processo-seletivo/) 

Dos Recursos 

O candidato/interessado terá um prazo de 02 (dois) dias úteis para interpor recurso sobre este Edital e a 
Comissão de Seleção deverá responder no prazo de mesmo período a contar do recebimento do recurso. 

OBS: O candidato aprovado terá o prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data da convocação pela 



SADPS/CAP/SGP/UFMT para firmar o respectivo contrato, sob pena de perda do direito à contratação. 

 
 
 

Rondonópolis, 12 de março de 2021 
 
 

 
 
 


