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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE FISCAIS PARA ATUAREM 
NO VESTIBULAR UEMG/2019 

 
O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA - IBGP, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de 
chamada interna para seleção de estudantes, por meio de link eletrônico, com interveniência da Universidade do 
Estado de Minas Gerais (UEMG), para atuarem no processo Vestibular UEMG/2019, cuja prova escrita e presencial 
será aplicada no dia 20 de janeiro de 2019. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 O Edital tem como objetivo realizar um processo de seleção de estudantes, maiores de 18 anos, da UEMG de todas 
as Unidades, interessados em atuar como FISCAL DE SALA, FISCAL DE CORREDOR E VISTORIADOR no Vestibular 
UEMG/2019. 
 
1.2 Poderão se cadastrar, para participar dos trabalhos, estudantes matriculados em cursos das Unidades Acadêmica da 
UEMG, pertencentes às categorias a seguir, observadas as exigências estabelecidas neste Edital: 
 
a) Graduação – regularmente matriculado em 2018; 
b) Pós-Graduação Stricto Sensu – regularmente matriculado em 2018. 
 
2. DA INSCRIÇÃO 

 
2.1 A inscrição, para atuação como FISCAL DE SALA, FISCAL DE CORREDOR E VISTORIADOR do Vestibular UEMG/2019, 
será feita por meio de preenchimento do formulário próprio, no endereço eletrônico https://goo.gl/XTaFN2 
do IBGP (APLICAÇÃO UEMG 2019) do dia 11/01/2019 a 15/01/2019 até as 15h59min, via internet. 

 
2.2 O IBGP disponibilizará até 50% (cinquenta por cento) do total das vagas de fiscais de provas aos estudantes da 
UEMG. 

 
2.3 A inscrição do candidato nesse processo seletivo implica o conhecimento e a aceitação das disposições deste Edital. 
  
3. DA REMUNERAÇÃO 

 
3.1 O pagamento será realizado no dia da aplicação do Vestibular após o termino das atividades.  
 
3.2 Será fornecido um kit lanche contendo biscoito salgado, biscoito doce e suco, desconsiderando restrições 
alimentares, para cada participante e o mesmo é livre para levar ao local de prova outros tipos de lanches que julgar 
necessário para toda a jornada de trabalho, pois os fiscais não serão permitidos de se ausentar do local de aplicação por 
nenhum motivo.   
 

QUADRO DE REMUNERAÇÃO 

CARGO  VALOR HORÁRIO DE TRABALHO 

FISCAL DE SALA 100,00 (cem reais) 11:30 às 19:00 

FISCAL DE BANHEIRO 70,00 (setenta reais) 11:30 às 19:00 

VISTORIADOR 70,00 (setenta reais) 11:30 às 19:00 
 

 
 

https://goo.gl/XTaFN2
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4.  DO TREINAMENTO 

 
4.1 Haverá um treinamento OBRIGATÓRIO para todos os colaboradores a ser executado no dia e local de aplicação da 
prova e o aluno que não comparecer ao treinamento terá a sua participação automaticamente cancelada no processo de 
aplicação do Vestibular. 
  
5.  DA CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO  

 
5.1 Após o preenchimento do formulário eletrônico o interessado receberá um e-mail e um SMS de confirmação da 
EQUIPE do IBGP.  
 
5.2 Perderá o direito à vaga o candidato (a) que: 

 
a) Prestar informações falsas e divergentes em sua inscrição; 
b) Não estiver presente na data, no local e no horário estabelecidos para treinamento do Vestibular UEMG/2019. 

 
5.3 Se por motivo de força maior o participante não puder atuar no Vestibular após ter recebido a confirmação, 
comunicar ao IBGP pelo e-mail vestibularuemg2019@ibgp.org.br até o dia 17/01/2019. 

 

6 .       DO DIA DA APLICAÇÃO DA PROVA 

 
6.1 Os participantes deverão estar vestidos de blusa branca, calça jeans ou preta e um sapato baixo e confortável (tênis 
ou sapatilha baixa). 
 
6.2 Não será tolerado atraso superior a 5 (cinco) minutos do horário estipulado. 
 
6.3 O uso do celular não será permitido durante a aplicação da prova. 
 
7 .       DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
7.1 O IBGP não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivos operacionais, congestionamentos ou falhas de 
comunicação, ou outro motivo que impossibilite a transferência de dados para consolidação da inscrição. 
 
7.2 O IBGP reserva-se ao direito de alterar o conteúdo deste edital, responsabilizando-se pela sua divulgação em seu 

endereço eletrônico (vestibular.uemg.br). 
 
7.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo IBGP. 

 
7.4 Os requerentes terão garantia de sigilo em relação aos seus dados pessoais e a toda a documentação apresentada. 
 
7.5 O preenchimento do formulário “APLICAÇÃO UEMG 2019” não garante a participação na aplicação pois a mesma está 
sujeita a quantidade de vagas disponíveis para prestação de serviço e à confirmação enviada por e-mail e SMS.  
 
 

Anna Sophia Candiotto Pereira 
Diretora de Projetos 

IBGP 
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