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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA INTERNA DE 08 DE 
AGOSTO DE 2017. 

 

SELEÇÃO PÚBLICA INTERNA DE PESSOAL 
PARA O CONCURSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DO 

CTUR 

 

 
     A Divisão de Concursos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro torna 

público o convite ao Pessoal Docente e Técnico-administrativo desta Universidade para 
trabalhar no Concurso Público de Acesso às 1as séries do CTUR a ser realizado na data 
prevista de 19 de novembro de 2017. 

 

 
1 - DO OBJETO 

 
1.1 - Constitui objeto do presente Edital a contratação de pessoal de apoio para a 

aplicação das provas do Concurso a ser realizado na data prevista de 19 de novembro de 
2017; 

 
1.2 – As funções a serem oferecidas para atendimento desta chamada pública 

interna são de fiscal e volante, sendo que a distribuição das atividades ficará a 
cargo da Comissão do Concurso. 

 

 
2 - DO PESSOAL 

 
2.1 - O pessoal a ser contratado para a aplicação das provas do Concurso na data 

prevista de 19 de novembro de 2017 deverá pertencer ao quadro ativo de Docentes ou 
de Técnico-administrativos da UFRRJ. 

 
2.2 – Não serão aceitas inscrições de docentes substitutos, funcionários 

aposentados, funcionários terceirizados, funcionários anistiados e estagiários. 
 

 
3- DA INSCRIÇÃO 

 
3.1 – As inscrições poderão ser feitas somente on-line através do endereço eletrônico 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/fiscal/; 

 
3.2 - Somente serão aceitas inscrições cujo registro de envio se dê no prazo de  
14 de agosto a 14 de setembro de 2017; 

 

 

 

 

 

 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/fiscal/
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4 - DA SELEÇÃO 

 
4.1 - A seleção dos candidatos inscritos será realizada pela Divisão de Concursos 

da Universidade Rural junto com os Chefes de Setores e Coordenadores; 

 
4.2 – Serão selecionados candidatos inscritos enquanto houver necessidade de 

preenchimento das funções oferecidas, a serem ocupadas de acordo com o número de 
setores utilizados na aplicação do Concurso. 

 

5 - DO PAGAMENTO 

 
5.1 – Os valores brutos, a serem praticados no pagamento do pessoal na aplicação do 

Concurso, na data prevista de 19 de novembro de 2017, serão de acordo com a 
função exercida conforme quadro abaixo, pagos através de Gratificação por encargo de 
cursos e concursos: 

 
VALORES BRUTOS 

FUNÇÃO VALOR 

 Fiscal R$ 392,84 

 Volante R$ 392,84 

 

6- DOS PRAZOS 

 
6.1 - A presente Chamada Pública Interna obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

Data inicial para as inscrições 14/08/2017 

Data final para as inscrições 14/09/2017 

Data prevista para a divulgação dos selecionados no 
site https://servicos.ufrrj.br/concursos/fiscal/ 

27/10/2017 

 

7- DAS OBRIGAÇÕES 

 
7.1 – Participar, obrigatoriamente, das reuniões de treinamento de fiscais 

promovidas pela DCO-UFRRJ. A ausência não justificada nas reuniões de treinamento, 
acarretarão a exclusão do servidor da lista de Fiscais e/ou Volantes; 

 
7.2 – Chegar ao local das provas, na data prevista de 19 de novembro de 
2017, impreterivelmente às 07h; 

 
7.3 – Tomar as providências cabíveis relativas à verificação das dependências do 

local de prova, bem como relativas à organização de cada sala disponibilizada para 
realização das provas; 

 

7.4 – Proceder rigorosamente, durante a realização das provas, conforme o 
indicado pelo Chefe de Setor e pelas orientações fornecidas pela DCO-UFRRJ, no 
treinamento para fiscais. 
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7.5 – Comparecer ao local de realização das provas trajando camisa na 

cor branca, preferencialmente, sem estampas. 
 

8- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1 - O presente Edital ficará à disposição dos interessados no endereço eletrônico  
https://servicos.ufrrj.br/concursos/fiscal/; 

 
8.2 - A realização da presente Chamada Pública Interna não constitui impedimento 

à Divisão de Concursos da Universidade Rural para firmar convênios com vistas à 
implementação do Concurso do CTUR fora das disposições e dos recursos definidos 
neste Edital; 

 
 

 
 

8.3 – Informações poderão ser obtidas diretamente na Divisão de Concursos, na sala 
101 do Prédio Principal ou pelo telefone (21) 2682-2930; 

  

8.4 Os casos omissos serão dirimidos pela Divisão de Concursos da Universidade 
Rural.

 
 
 
 
 

 
Diego Dantas Wittmann 

Responsável pela aplicação das Provas 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/fiscal/
https://servicos.ufrrj.br/concursos/fiscal/

