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EDITAL COMPLEMENTAR N° 001/2018 – UNEMAT/COVEST
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR
DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

A REITORA da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, no uso de suas atribuições legais,
torna públicas as RETIFICAÇÕES no Edital n. 003/2018 – UNEMAT/COVEST, publicado em 13 de abril de
2018, que trata do Processo Seletivo para preenchimento de Vagas e Cadastro de Reserva para o Cargo de
Profissional Técnico do Ensino Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso, que passa a vigorar com
a redação abaixo especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
(...)
5. DA INSCRIÇÃO COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.2 O valor da taxa de inscrição está fixado em:
II- Nível Médio e Médio Técnico: R$ 70,00 (setenta) reais.
6. DOS CARGOS, DAS ESPECIALIDADES, DA CARGA HORÁRIA, DA REMUNERAÇÃO, DOS REQUISITOS BÁSICOS E DAS VAGAS

CARGO: AUXILIAR UNIVERSITÁRIO
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL
Especialidades

Motorista

C.H.
(Semanal)

40h

Remuneração
Mensal

Requisitos Básicos

Total de
Vagas

R$ 1.907,84

Certificado de conclusão de Nível Fundamental completo,
devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida
pelo MEC ou pelas Secretarias Estaduais de Educação,
acompanhado de histórico escolar, mais Carteira Nacional de
Habilitação “D” ou “E”, bem como certificado ou documento
equivalente que comprove o curso de condução coletiva de
passageiros.
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Remuneração
Mensal

Requisitos Básicos

Total de
Vagas

R$ 3.294,38

Certificado de conclusão de Nível Médio, devidamente
registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC ou
pelas Secretarias Estaduais de Educação, acompanhado de
histórico escolar.
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CARGO: AGENTE UNIVERSITÁRIO
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO
Especialidades
Agente
Universitário

C.H.
(Semanal)
40h

6.2 O quantitativo de vagas por Câmpus/Especialidade, opção de vaga: Ampla Concorrência (AC) e as reservadas às
Pessoas com Deficiência (PcD), constam no quadro abaixo:
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Colíder
Diamantino
Juara
Médio Araguaia*
Nova Mutum
Nova Xavantina
Pontes e Lacerda
Sinop
Tangará da Serra

Técnico Agrícola

Técnico em
Enfermagem

Técnico em
Informática

Engenheiro Civil

Cáceres

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5+CR 9+CR 5+CR 3+CR 3+CR

Engenheiro
Eletricista

Barra do Bugres

2
2
2
1
7
1
13
1
2
15
1
1
1**
2
15
1
2
3
1
4
4
11+CR 70+CR

PcD

Psicólogo

Alto Araguaia

AC

Técnico
Agropecuário

Alta Floresta

Agente
Universitário

Técnico em
Laboratório

Câmpus/Especialidades

Motorista

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONCURSOS E VESTIBULARES

1
1+CR

1
1
1
3+CR

1
1+CR

1
1+CR

TOTAL
* Médio Araguaia compreende os Câmpus de Luciara, Confresa e Vila Rica.
**O candidato à vaga, ao ser convocado, será lotado no Câmpus de Luciara e, eventualmente, desenvolverá suas
atividades em Confresa e Vila Rica.
CR= Cadastro de Reserva

(...)
8.5.8.1 Ao final do tempo de prova, caso haja na sala mais de três candidatos e candidata lactante, será utilizada a
ordem da lista de frequência (ordem alfabética) para escolha de quem deve permanecer na sala até que a candidata
finalize sua prova.

Cáceres/MT, 16 de abril de 2018.

Profª. Dra. Ana Maria Di Renzo
Reitora da Unemat
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ANEXO I
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/ESPECIALIDADES
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL
CARGO: AUXILIAR UNIVERSITÁRIO
Descrição sintética: Caracterizado por atribuições inerentes às atividades de manutenção de infra-estrutura e de
administração diretamente ou indiretamente relacionadas às atividades de ensino, pesquisa, extensão que exijam
formação de nível fundamental ou médio dentro de suas especialidades, além de outras previstas na legislação
vigente.
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO
CARGO: AGENTE UNIVERSITÁRIO
Descrição sintética: Caracterizado por atribuições inerentes às atividades técnicas de ensino, pesquisa, extensão,
planejamento, organização, execução e avaliação das tarefas necessárias à administração do ensino superior que
exijam formação de nível médio, dentro de suas especialidades, além de outras previstas na legislação vigente.
Atribuições típicas da especialidade
AGENTE UNIVERSITÁRIO/MÉDIO
Auxiliar e executar atividades de planejamento, organização, confecção, expedição de documentos administrativos,
controle de estoques, patrimônio, arquivo; operar sistemas de informações gerenciais de pessoal, material e
financeiro; utilizar ferramentas da informática básica como suporte às operações; executar outras tarefas compatíveis
com as exigências para o exercício da função.
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO TÉCNICO
CARGO: AGENTE UNIVERSITÁRIO
Descrição sintética: Caracterizado por atribuições inerentes às atividades técnicas de ensino, pesquisa, extensão,
planejamento, organização, execução e avaliação das tarefas necessárias à administração do ensino superior que
exijam formação de nível médio, dentro de suas especialidades, além de outras previstas na legislação vigente.
Atribuições típicas das especialidades
TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Auxiliar e executar atividades padronizadas de laboratório - automatizadas ou técnicas clássicas - necessárias ao
diagnóstico, nas áreas afins, colaborando com exames microscópicos e avaliação de amostras; operar e zelar pelo bom
funcionamento do aparato tecnológico de laboratório; organizar, acompanhar, auxiliar e executar as atividades
práticas de ensino e pesquisa, dentro de suas especialidades, executar outras tarefas compatíveis com as exigências
para o exercício da função.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Auxiliar e executar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática; avaliar a necessidade de
substituição ou atualização tecnológica dos componentes; instalar, configurar e desinstalar programas básicos,
utilitários e aplicativos; utilizar ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados;
realizar testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos
resultados; organizar, acompanhar, auxiliar e executar as atividades práticas de ensino e pesquisa, dentro de suas
especialidades, executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Auxiliar e executar a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde–doença; operar e zelar
pelo bom funcionamento do aparato tecnológico de laboratório; promover ações de orientação e preparo; realizar
cuidados de enfermagem, tais como: curativos, administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, banho e
verificação de sinais vitais, dentre outros; organizar, acompanhar, auxiliar e executar as atividades práticas de ensino e
pesquisa, dentro de suas especialidades, executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.
TÉCNICO AGRÍCOLA
Auxiliar e executar as etapas da produção agrícola; planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita das principais
culturas; auxiliar na implantação e gerenciamento de sistemas de controle de qualidade na produção agrícola; auxiliar
no suporte às atividades agrícolas vinculadas ao ensino superior, na operação de maquinário, implementos e outros;
organizar, acompanhar, auxiliar e executar as atividades práticas de ensino e pesquisa, dentro de suas especialidades,
executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
TÉCNICO AGROPECUÁRIO
Prestar assistência técnica aos cursos de graduação na aplicação, no manejo e regulagem de máquinas, implementos,
equipamentos agropecuários e produtos especializados, bem como na recomendação, interpretação de análise de
solos e aplicação de fertilizantes e corretivos; Prestar assistência técnica nas atividades agropecuárias; Treinar e
conduzir equipes de instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção; planejar e acompanhar a colheita e a
pós-colheita, responsabilizando-se pelo armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos
produtos agropecuários; realizar medição, demarcação de levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e
dirigir trabalhos topográficos e funcionar como perito em vistorias e arbitramento em atividades agropecuárias,
dentro de suas especialidades, executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR
CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO
Descrição sintética: Caracterizado por atribuições inerentes às atividades técnicas de ensino, pesquisa, extensão,
planejamento, organização, execução e avaliação das tarefas necessárias à administração do ensino superior que
exijam formação de nível superior, dentro de suas especialidades, além de outras previstas na legislação vigente.
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