
EDITAL

COLABORADOR EVENTUAL - AUXILIAR

A Presidente da Comissão Permanente para os Processos Seletivos da Universidade do Vale
do Paraíba - UNIVAP, no uso de suas atribuições,  abre inscrição para COLABORADOR
EVENTUAL - AUXILIAR, com a finalidade de auxiliar/apoiar na aplicação do Processo
Seletivo 2016 - Inverno, conforme os procedimentos seguintes:

1. Requisito mínimo para inscrição:
a) Idade mínima: 18 anos.

 
2. Local de atuação do COLABORADOR EVENTUAL - AUXILIAR: O Colaborador irá
atuar fora da sala de prova, auxiliando nos corredores ou em local definido pela Coordenação
do Prédio no Campus Urbanova, em São José dos Campos, Av. Shishima Hifumi, nº 2.911,
Urbanova, São José dos Campos.
       
3. Inscrição:

a) A inscrição será gratuita.
b) A ficha de inscrição está disponível no site da Univap (www.univap.br/seletivo),

devendo  ser  preenchida  e  enviada  juntamente  com  o  seguinte  documento
digitalizado (PDF ou JPEG):

 Carteira de identidade.

Observações:
Para que a inscrição se efetive, é essencial que a ficha de inscrição seja acompanhada do
documento  acima  descrito.  Aqueles  que  se  inscreveram  como  Colaborador  Eventual  -
Auxiliar em 2016 estão dispensados do encaminhamento da Carteira de Identidade no ato
desta inscrição.

4. Remuneração:
A remuneração corresponderá a R$ 75,00 (setenta e cinco reais), que será paga, mediante
depósito em conta corrente bancária do participante, deduzidos os valores correspondentes
aos recolhimentos fiscais e previdenciários devidos, de acordo com a previsão legal.

5. Período de inscrição: de 01/06/2016 a 25/07/2016.

6. Data e horários de atuação do Colaborador - Auxiliar:
a) Dia da prova: 31 de julho de 2016.
b) Horário da prova: 9h às 13h;
c) Apresentar-se  à  Coordenação  Geral  do  Campus  às  7h30min  no  Prédio  8

(CEPLADE).
d) Treinamento das 7h30min até às 8h30min.
e) Término da atuação do Colaborador: após o término da aplicação da prova.

7. Convocação:
7.1.  A convocação do COLABORADOR EVENTUAL -  AUXILIAR será  feita,  segundo
critério a ser definido pela Comissão Permanente para os Processos Seletivos, na quantidade

http://www.univap.br/universidade/seletivo/colaborador-eventual-seletivo/seja-um-colaborador.html


necessária e compatível com o número de candidatos inscritos no Processo Seletivo 2016 -
Inverno, reservado à Univap o direito de não convocar todos os inscritos e/ou proceder nova
convocação.

7.2. A convocação dos selecionados será dia 28 de julho de 2016 por meio da lista a ser
publicada  no  site  www.univap.br/seletivo.  A inscrição  não  gera  para  o  inscrito  qualquer
direito de participação na aplicação da prova.
 
8. Cronograma:

Datas Eventos
  01 de junho de 2016  Abertura das inscrições
  25 de julho de 2016  Encerramento das inscrições
  28 de julho de 2016  Convocação dos selecionados
  31 de julho de 2016  Treinamento e atuação do Colaborador

             
  São José dos Campos, 1º de junho de 2016

                                 
    

 Presidente da Comissão Permanente para os Processos Seletivos

http://www.univap.br/seletivo



