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EDITAL No 001/2018 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DA FACULDADE DE 

ARQUITETURA, ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MATO GROSSO. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
A Coordenação do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho – 

Turma V, da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da Universidade Federal de 

Mato Grosso, com sede no Prédio da FAET, bloco A, Cidade Universitária, na Cidade de 

Cuiabá - MT torna público que estarão abertas as inscrições para o referido curso. 

O Curso será realizado no período de julho/2018 a outubro/2020 totalizando a carga de 612 

horas, e será ministrado nas sextas-feiras, das 18h às 22h, e aos sábados, das 08h às 12 horas e 

das 14 h às 18 horas, com periodicidade quinzenal. Maiores informações podem ser obtidas na 

Secretaria do Curso de Engenharia Elétrica/FAET/UFMT, pelo e-mail ceest20153@gmail.com 

ou pelo telefone (0**65) 3615-8780/3615-8781. 

A finalidade do curso é a formação de profissionais para o exercício da atividade de 

Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme preceitua a legislação pertinente. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO 
 

Engenheiros e Arquitetos envolvidos com segurança, riscos e meio ambiente. (Profissionais 

dos Conselhos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo, sistema CREA-CONFEA e CAU). 

 

3. VAGAS OFERTADAS 

 
Serão oferecidas sessenta (60) vagas para a comunidade, caso haja demanda. De acordo com 

a Resolução Consepe nº 55/2014, no mínimo 5% das vagas serão destinados, sem ônus aos 

servidores do quadro permanente da UFMT e mínimo de 5% para comunidade carente, 

conforme processo seletivo. 
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4. INSCRIÇÕES 
 

 Período: 06/06/2018 a 11/06/2018, das 07:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:30. 

 Local das Inscrições: As inscrições poderão ser realizadas presencialmente na Secretaria 

do Curso de Engenharia Elétrica/FAET/UFMT (Av. Fernando Correa da Costa, nº 2367, 

Bairro Boa Esperança (Campus Universitário), Cuiabá - MT–CEP: 78060-900) ou via e-

mail (ceest20153@gmail.com). No caso do envio por e-mail, o candidato deve scanear 

todos os documentos exigidos neste edital para realização da inscrição. 

 

 Documentos Exigidos 

Os documentos exigidos no ato da inscrição no curso são os abaixo descritos para as três 

categorias de candidatos: 
 

 Cópia de diploma de graduação de conclusão de curso de graduação reconhecido no país 

ou declaração expedida pelo órgão responsável pelo Registro Escolar da Instituição; 

 Cópia do diploma de conclusão de curso de graduação revalidado por instituição 

nacional credenciada, quando tratar-se de diploma obtido no exterior; 

 Cópia da carteira de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 Cópia do histórico escolar de graduação; 

 Formulário de inscrição preenchido fornecido pela secretaria e/ou pela página do curso; 

 Cópia da certidão de casamento ou nascimento, em caso de alteração de sobrenome; 

 Curriculum Vitae com documentação comprobatória; 

Para candidatos que pleiteiam vagas destinadas à comunidade carente encaminhar 

também: 
 

 Comprovante de renda familiar; 

 Cópia da Carteira de Trabalho. 

 

5. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES NAS VAGAS DE BOLSA PARA A 

COMUNIDADE CARENTE 

 

Somente serão aceitas as matrículas, para bolsa demanda social do Curso os candidatos 

que comprovam que a renda familiar inferior a 1,5 salários mínimos mensais. O candidato que 

não possuir renda alguma deverá indicar a renda do responsável, vigorando o mesmo limite do 

item anterior. 
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 Em caso de existência de mais candidatos do que o número de bolsas, a Comissão 

selecionará segundo os critérios excludentes e sucessivos seguintes: 

 Candidatos egressos da FAET/UFMT; 

 Candidatos egressos de outras Faculdades/Institutos da UFMT; 

 Candidatos com maiores médias no Curso de Graduação. 

 
6. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES NAS VAGAS PARA SERVIDORES DA UFMT 

 
 Servidores públicos efetivos lotados na FAET/UFMT, portadores do diploma de nível 

superior. 

 Caso não preenchido as vagas pelo item 1, serão preenchidas por servidores públicos 

efetivos, lotados em outras unidades da UFMT. 

 Nos casos dos itens acima, havendo mais candidatos do que vagas, a Comissão 

selecionará os Candidatos, segundo o interesse descrito pelo candidato na sua matrícula, 

a pertinência dos estudos para as suas atribuições institucionais, sendo que esta última 

deverá ser devidamente atestada pela Chefia imediata do candidato. 

 

7. PROCESSO SELETIVO 
 

 Dos critérios de seleção: 

A análise do currículo profissional e histórico escolar será realizada por uma banca 

constituída de três professores do curso (Prof. Dr. José Mateus Rondina – Coordenador, Prof. 

Dr. Fernando Nogueira de Lima – Vice Coordenador e Prof. MSc. Rodolfo Quadros). 

 Da classificação final no processo seletivo: 

Em caso de empate, dar-se-á preferência de vaga ao candidato de maior idade. Os 

candidatos classificados estarão aptos para prosseguir com a matrícula no curso. 

 Outras informações pertinentes: 

É expressamente necessário que o candidato apresente todos os documentos exigidos na 

inscrição para se dar continuidade ao processo seletivo, caso contrário a inscrição do candidato 

será automaticamente indeferida. 

 

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
 

Do dia 12 a 13/06/2018 será fixado no mural da Secretaria do Curso de Engenharia Elétrica a 

classificação final do processo seletivo. 



9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

Caso o candidato não seja aprovado, cabe a ele recorrer via protocolo, anexando justificativa 

e documentos necessários para comprovar o recurso. O período de recurso será no período de 12 

a 13/06/2018.  

 

10. DA SEGUNDA CHAMADA 

 
Na presença de recursos administrativos protocolados pelos candidatos, haverá nova analise 

baseada nas justificativas apresentadas no processo. Sendo assim, será divulgado a segunda lista 

de chamada dos candidatos deferidos e indeferidos e em seguida fixada no mural da Secretaria 

do Curso de Engenharia Elétrica. 

 

11. MATRÍCULA 
 

 Período: 14/06/2018 a 05/07/2018, das 07:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:30. 

 Local: Secretaria do Curso de Engenharia Elétrica/FAET/UFMT (Av. Fernando Correa 

da Costa, nº 2367, Bairro Boa Esperança (Campus Universitário), Cuiabá - MT–CEP: 

78060-900). 

 Documentos exigidos: 

 Formulário de matrícula preenchido fornecido pela secretaria e/ou pela página do curso; 

 Uma foto 3x4, recente; 
 

 Comprovante de endereço. 

 Comprovante de pagamento da taxa de matricula, no valor de R$ 150,00 (cinquenta 

reais) por meio de depósito para a conta única da UFMT, através de guia de 

recolhimento fornecida pela Fundação Uniselva; 

 Outras informações pertinentes: 

 Os portadores de títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no exterior deverão 

apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado 

internacional. 

 As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 

instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o 

formulário de forma completa e legível e/ou que fornecer dados comprovadamente 

inverídicos. 

 Não será permitido o trancamento de matrícula neste curso. 

 
4. DO INVESTIMENTO 

 

Serão cobradas do aluno a taxa de matrícula no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), e vinte e quatro parcelas mensais de R$ 350,00, perfazendo um total de investimento de 



R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Especialização e recurso na Congregação da FAET/UFMT. 

 

Cuiabá - MT, 30 de maio de 2018. 

 

 

 

 

Professor Dr. José Mateus Rondina 

Coordenador do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho 
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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

ANEXO I 

FICHA DE MATRÍCULA 

 

MATRÍCULA NO: 

 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Nome (legível)   

Endereço 

Rua/Avenida:  Quadra  lote:  Bairro:   

    CEP:   Cidade:   Estado:   Telefone(s): (  ) 

  ; ()   _ () 

 

Celular:  e-mail:  ; 

Filiação: Pai:       

 

Mãe: 

 
 

Nascimento: _  /  /  Sexo: F () M () 

Cidade:  Estado: _    País:  Nacionalidade:  

Estado Civil: () solteiro () casado () divorciado () outros 

RG no: UF: Data de Emissão: / / CPF: 
 

   

Título Eleitoral  UF:  Zona  Seção  Emissão:  /  /   

 

 

FORMAÇÃO - CURSO SUPERIOR 

 

 

Instituição (Graduação):     

Título:  Especialidade: _   

Início:  /  /   Término:  /  /   

 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro que estou de acordo com as normas de seleção adotadas pelo Curso de Especialização em 

Engenharia de Segurança do Trabalho – Turma V, da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia – UFMT. 

 
 

Em,  de  de 2018. 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato 


