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 A Pró-reitoria de Assuntos Administrativos comunica a realização da Primeira chamada 

pública para seleção de fiscais, para atuar na aplicação de Provas do Processo Seletivo de 

Licenciatura em Educação do Campo 2019/2º, que será realizada através de Sorteio Público, 

conforme disposições abaixo: 

 

- Número de vagas efetivas para Fiscais: 14 (quatorze) 
- Números extras: 30 (trinta) 
- Data do Sorteio: 05 de junho de 2019 
- Horário: 10h 
- Local: Divisão de Concursos, sala 101 do Prédio Principal da UFRRJ, Campus Seropédica. 
- Divulgação da Lista de selecionados: 05/06/2019 (após as 14h) 
 

1- O valor a ser pago pela atuação como Fiscal de Prova deste certame será de R$ 368,58, 

equivalente a 06 (seis) horas de trabalho, e serão pagar através da rubrica Gratificação 

por Encargos de Cursos e Concursos (GECC), diretamente na folha salarial do Servidor. 

2- Como a efetivação dos pagamentos depende de emissão de nota de empenho pela 

PROAF, não podemos precisar a data para recebimento da referida Gratificação pelo 

Servidor. 

O Processo Seletivo de Licenciatura em Educação do Campo 2019/2º será aplicado em 2 locais 

distintos: 

 

a) Campus Nova Iguaçu (IM) – Serão selecionados quatro fiscais; 

b) Campus Seropédica  - Serão selecionados dez fiscais. 

DATA DA APLICAÇÃO DE PROVAS: 16 de JUNHO de 2019 (Domingo). 

HORÁRIO DE CHEGADA DOS FISCAIS SELECIONADOS NOS POSTOS DE ATUAÇÃO: 11h 

OBS: Após a realização do Sorteio público, serão verificados os locais de lotação de cada 

Servidor selecionado. Caso haja algum servidor lotado no Instituto Multidisciplinar (IM), este 

será automaticamente distribuído para atuar como fiscal em Nova Iguaçu. 

Caso não haja servidores lotados no IM entre os selecionados, a distribuição será feita da 

seguinte forma: 

1) Os 4 primeiros números sorteados serão destinados para atuação no Instituto 

Multidisciplinar, Campus Nova Iguaçu; 

2) Os números seguintes serão destinados para atuação no Campus Seropédica. 

IMPORTANTE: Só haverá troca de local de atuação caso haja comum acordo entre os 

servidores selecionados e a Divisão de Concursos deve ser informada até o dia 12/06/19, 

através do e-mail concursos@ufrrj.br. A Divisão de Concursos não intermediará a troca de 

informações entre os selecionados. 
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