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MEC divulga nesta segunda 
os resultados do Sisu

PELA INTERNET

O Ministério da Edu-
cação (MEC) divulga  
hoje, 28,  o resultado 
Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), pela inter-
net e pelo aplicativo do 
Sisu. Os estudantes que 
não foram selecionados 
podem participar da lis-
ta de espera a partir de 
terça-feira (29).

Aqueles que foram se-
lecionados devem fazer 
a matrícula nas institui-
ções de ensino no perío-

Aqueles que 
foram 
selecionados 
devem fazer a 
matrícula nas 
instituições de 
30 de janeiro 
a 4 de fevereiro

Ao todo 
o Sisu 
oferece 
235.461 
vagas

Em apenas 15 dias 
número de candidatos 
chega a mais de 10 mil

COnCurSO PúblIco

Com exatamente 15 
dias de aberto, o Concur-
so Público da Prefeitura 
Municipal de Tangará da 
Serra,  já totaliza 10.210 
inscritos.

Em busca de segurança 
e estabilidade, os candi-
datos não perderam tem-
po, e já se inscreveram 
para disputarem a uma 
das 212 vagas disponibi-
lizadas.

Segundo a secretária 
de Administração de Tan-
gará da Serra, Maria das 
Graças Souto,  o número 
é significativo, mas deve 
ficar ainda maior, uma 
vez que as inscrições se-
guem ainda até o dia  14 

Inscrições 
seguem ainda 
até o dia  14 
de fevereiro

Temos 
um número 
expressivo, 
mas ele 
deverá subir O prazo de validade do concurso  será de  dois anos
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de fevereiro. “Temos um 
número expressivo de 
candidatos, mas ele de-
verá subir, uma vez que 
ainda temos pela frente 
mais duas semanas, mas 
os candidatos não devem 
descansar, pois esse pra-
zo corre e podem perder 
o prazo”, alertou a secre-
tária.

Os  valores das inscri-

ções são: para cargos de 
Nível Superior: R$ 100,00; 
para cargos de Nível Mé-
dio/Médio Técnico: R$ 
60,00;  para cargos de Ní-

vel Fundamental comple-
to: R$ 50,00 e para cargo 
de Nível Fundamental in-
completo: R$ 30,00.

As provas estarão sob 
a execução da Univer-
sidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), por in-
termédio da Pró-Reitoria 
Administrativa/Gerência 
de Exames e Concursos 
(PROAD/GEC) e serão 
aplicadas somente em 
Tangará da Serra.”Pedi-
mos também, que os can-
didatos fiquem atentos 
aos editais que a UFMT 
expedirá com os locais 
das provas e conteúdo 
específico”, ressaltou 
Graça.

As Provas Objetivas, 
para todos os cargos,  se-
rão aplicadas no dia 24 
de março do corrente 
ano. Vale salientar, que 
os candidatos devem se 
atentar às especificações 
do edital, uma vez que as 
provas acontecerão em 

horários diferentes de 
acordo com cada cargo.

O prazo de validade 
deste concurso público 
será de 2 (dois) anos, po-
dendo ser prorrogado por 

igual período, contado o 
prazo a partir da data de 
sua homologação, desde 
que haja interesse da Pre-
feitura Municipal de Tan-
gará da Serra.

Agência Brasil

do de 30 de janeiro a 4 de 
fevereiro. Os estudantes 
devem ficar atentos aos 
dias, horários e locais de 
atendimento definidos 
por cada instituição em 
seu edital próprio.

Quem não foi selecio-
nado pode ainda partici-
par da lista de espera. A 
adesão pode ser feita na 
página do Sisu a partir 
desta quarta-feira até o 
dia 5 de fevereiro. Esses 
alunos serão convoca-
dos pelas próprias insti-
tuições de ensino a par-

tir do dia 7 de fevereiro.
A principal novidade 

deste ano é que os estu-
dantes que forem selecio-
nados em qualquer uma 
das duas opções feitas na 
hora da inscrição não po-
derão participar da lista 
de espera. Até o ano pas-
sado, aqueles que eram 
selecionados na segun-
da opção podiam ainda 
participar da lista e ter a 
chance de ser escolhido 
na primeira opção.

Ao todo, o Sisu ofe-
rece, nesta edição, 
235.461 vagas em 129 
instituições públicas de 
todo o país. Puderam 
se inscrever no progra-
ma os estudantes que 
fizeram o Enem 2018 e 
obtiveram nota acima 
de zero na prova de re-
dação. Segundo o MEC, 
3,5 milhões de estudan-
tes preencheram os re-
quisitos.  


