
 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 
REITORIA 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 01 AO EDITAL N. 08/REITORIA/UFR/2021 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICCOS – ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

 
(Publicado no DOU nº 92, de 18/05/2021, Seção 3, páginas 74 e 75) 

 
A Reitoria da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, de 
acordo com o Edital N.º 08/REITORIA/UFR/2021, publicado no D.O.U. nº 81, de 03/05/2021, Seção 3, 
páginas 88 a 93, RESOLVE:  
 

1) RETIFICAR o subitem 4.1, cronograma de concurso, que passará a vigorar com as seguintes datas:   
 

EVENTO DATA LOCAL 

Inscrição paga (via internet) 30/06/2021 a 27/07/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Solicitação de inscrição com isenção do 
pagamento da taxa de inscrição 

30/06/2021a 02/07/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

Encaminhamento, via internet, do laudo médico: 
candidato com solicitação de isenção, inscrito na 
condição de Pessoa com Deficiência (PcD) 

No momento da inscrição www.ufr.edu.br/concursos 

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

 

 

14/07/2021 

 

 

www.ufr.edu.br/concursos 

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

15/07/2021 a 16/07/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

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

23/07/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

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

15/07/2021 

a 28/07/2021 
Agências Bancárias 

Data limite para o pagamento do boleto bancário 
relativo à taxa de inscrição 

28/07/2021 Agências bancárias 

Encaminhamento de Laudo Médico: candidato 
pagante da taxa, inscrito na condição de Pessoa 

No momento da inscrição www.ufr.edu.br/concursos 



 

com Deficiência. 

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

08/08/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

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

04/08/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

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

05/08/2021 a 06/08/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

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

12/08/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação da relação definitiva de candidatos 
inscritos (lista aberta) 

12/08/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

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

25/08/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

Aplicação da PROVA OBJETIVA 05/09/2021 
Local de prova: ver subitem 

12.3 

Divulgação do gabarito preliminar da Prova 
Objetiva 

06/09/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

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

07/09/2021 a 08/09/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

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

22/09/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

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

22/09/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

Interposição de recursos contra desempenho na 
Prova Objetiva 

23/09/2021 a 24/09/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

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

08/10/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

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

08/10/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

Convocação dos candidatos classificados para a 08/10/2021 www.ufr.edu.br/concursos 



 

Prova Prática (somente para o cargo: 
Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas)  

Aplicação da PROVA PRÁTICA(somente para 
o cargo de Tecnólogo/Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas) 

17/10/2021 
UFR – Avenida dos 

Estudantes, nº 5055, Bairro 
Cidade Universitária 

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

20/10/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

Interposição de recurso contra desempenho na 
Prova Prática 

21/10/2021 a 22/10/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

Disponibilização de comunicado com o resultado 
da análise de recurso contra desempenho na 
Prova Prática 

01/11/2021 
 

Disponibilização do desempenho na Prova 
Prática (após análise dos recursos) 

01/11/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

Convocação dos candidatos aprovados e 
classificados que preencheram autodeclaração 
para concorrerem às vagas reservadas para 
negros 

08/10/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Comparecimento dos candidatos para 
procedimento de heteroidentificação (conforme 
convocação) 

14/10/2021 e 15/10/2021 
UFR – Avenida dos 

Estudantes, nº 5055, Bairro 
Cidade Universitária 

Consulta individual do resultado do 
procedimento de heteroidentificação 

19/10/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

Recurso contra resultado do procedimento de 
heteroidentificação 

20/10/2021 a 21/10/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

Consulta individual do resultado do Recurso 
contra resultado do procedimento de 
heteroidentificação 

27/10/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

Publicação em lista aberta do resultado do 
procedimento de heteroidentificação 

27/10/2021 
www.ufr.edu.br/concursos 

Publicação do Resultado Final 01/11/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

 

2) RETIFICAR no quadro de vagas, os requisitos básicos para cargo de Técnico de Tecnologia da 
Informação, que passarão a vigorar com a seguinte redação:  
 

CARGO/NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO ¨D¨ 

VAGAS REQUISITOS BÁSICOS(*) 

Técnico de Tecnologia da 
Informação 

1 - - 

Ensino médio profissionalizante ou 
do ensino médio completo + curso 
técnico em eletrônica com ênfase 
em sistemas computacionais, ou 
curso técnico em informática. 



 

(*) Apresentar inscrição no Conselho da Categoria Profissional, quando este a exigir para o exercício do 
cargo, e comprovante de regularidade. 

 
3) RETIFICAR o quadro do subitem 12.7, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
 

Nível de 
Escolaridade 

Denominação do cargo 
Total de 

Questões 
Matérias/Qte. de Questões 

Superior 

– Administrador 

– Contador 

 

60 

- Língua Portuguesa: 15 

- Informática: 15 

- Conhecimentos Diversos: 10  

- Conhecimentos Específicos: 20 

– Tecnólogo/Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

60 

- Língua Portuguesa: 15 

- Conhecimentos Diversos: 10  

- Conhecimentos Específicos: 35 

 
 
4) RETITIFCAR os subitens 3.1, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2 e 5.7 do edital de concurso, que passarão a 

vigorar com a seguinte redação:  
 
3.1 Os candidatos aprovados, nomeados e empossados exercerão cargo efetivo da Carreira de Técnico-
Administrativo em Educação do quadro permanente de pessoal da UFR (de acordo com o 
cargo/especialidade para o qual forem habilitados no presente Concurso Público), em conformidade com a 
Lei nº 11.091, de 12/01/2005, e suas alterações posteriores, e sob regime Jurídico Único da Lei nº 8.112, de 
12/12/1990 e suas alterações posteriores. 
 

5.3 O candidato que se inscrever para concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD), 
previstas no subitem 2.2 deste Edital, deverá comprovar, obrigatoriamente, por meio de laudo médico 
(original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 12 (doze) meses contados da data de publicação deste 
Edital, atestando a espécie, grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como, a provável causa da deficiência, de 
acordo com a lei.  

 
5.4 O candidato, no momento da inscrição, deverá obrigatoriamente, anexar arquivo com o documento 
descrito no subitem 5.3 em campo apropriado do requerimento de 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, 8.3 e 8.10 deste Edital, bem como anexar o laudo médico em 
campo apropriado do requerimento de inscrição, conforme subitem 5.4. 

 

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 em campo apropriado do requerimento de 
inscrição, conforme subitem 5.4. 

 



 

5.7 De acordo com cronograma de concurso, no endereço eletrônico www.ufr.edu.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) RETIRAR do edital de concurso os subitens 5.5 e 5.6. 

 
6) Os demais itens do edital permanecem inalterados. 
 
Cuiabá, 14 de maio de 2021. 
 
 
 
 

ANALYCASTILHO POLIZEL DE SOUZA 
Reitora 

 
 
 


