VESTIBULAR 2014.2 – CONVOCATÓRIA
INSCRIÇÃO PARA COLABORADORES – APLICAÇÃO DAS PROVAS
A COPESE informa que estarão abertas as inscrições para os interessados em trabalhar como colaborador na
aplicação das provas do VESTIBULAR 2014.2.
As reuniões de treinamento acontecerão no sábado dia 16 de agosto de 2014 e a aplicação das provas no
domingo, dia 17 de agosto de 2014.
Somente poderão se inscrever para trabalhar: alunos (regularmente matriculados), professores, servidores
técnicos administrativos ou servidores terceirizados vinculados à UFT.
 Alunos, professores e técnicos administrativos da UFT – cadastro on-line através do endereço eletrônico
www.copese.uft.edu.br/rh, de 30 de julho de 2014 a 07 de agosto de 2014.
 Servidores Terceirizados – cadastro presencial, nos dias 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2014, conforme
quadro abaixo:
CAMPUS

LOCAL

HORÁRIO

UFT (CIMBA) - Secretaria Acadêmica

de 15h às 19h

MVZ – Secretaria Acadêmica

de 8h às 12h

Arraias

Campus Buritizinho – Protocolo Prédio BALA

de 8h às 12h e de 14h às 18h

Gurupi

Bala 01 – Sala 16

de 8h às 12h e de 14h às 18h

Miracema

Labin – Bloco Administrativo

de 8h às 12h e de 14h às 18h

Palmas

Bloco BALA 01 – Sala 8

de 8h às 12h e de 14h às 18h

Porto Nacional

Bloco Administrativo – Em frente ao Protocolo

de 8h às 12h

Tocantinópolis

Coordenação da Secretaria Acadêmica

de 8h às 12h e de 16h às 20h

Araguaína

Para mais informações:


Araguaína: 2112 2210 (Ramal 2210)



Arraias: 3653 1531 (Ramal 8818)



Gurupi: 3311 3551 (Ramal 3551)



Miracema: 3366 8607 (Ramal 8607)



Palmas: 3232 8082 (Ramal 8082)



Porto Nacional: 3363 0513 (Ramal 513)



Tocantinópolis: 3471 6015 (Ramal 6015)

Os candidatos a colaborador deverão ser titulares de conta corrente (não serão aceitas conta poupança,
conta salário, conta conjunta ou conta em nome de terceiro)
Os locais e horários das reuniões de treinamento e a relação dos selecionados e convocados para as reuniões de
treinamento e posteriormente para trabalhar na aplicação, serão publicados na data provável de 13 de agosto de 2014
(às 17h).
OBS: Os colaboradores selecionados como “suplente” deverão comparecer às reuniões de treinamento. Neste dia os
colaboradores ausentes (se houver) serão substituídos pelos suplentes.

Tarso da Costa Alvim
Presidente da COPESE

