
Edital Nº 25/2009 - UFPI 
 

1.1. O Reitor da Universidade Federal do Piauí – UFPI, no uso de suas atribuições, torna público o 
presente Edital, contendo normas, rotinas e procedimentos relativos à realização do Processo Seletivo 
destinado ao preenchimento de 60 (sessenta) vagas no curso de Licenciatura em Ciências da 
Natureza e Matemática para a Educação no Campo, destinado aos professores em exercício do 
Magistério na Educação do Ensino Médio e últimos anos do Ensino Fundamental que desenvolvam 
suas atividades nas escolas localizadas na zona rural de Oeiras, em convênio com a Prefeitura 
Municipal de Oeiras-PI, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Piauí (FETAG-
PI) e Fundação Dom Edilberto Dinkelborg. 

 

2. DO PROCESSO SELETIVO 
 

2.1. O Processo Seletivo destinar-se-á a Professores da Rede Municipal de Ensino das cidades de Oeiras, 
que se encontrem em pleno exercício da docência no Ensino Médio e últimos anos do Ensino 
Fundamental ou que estejam exercendo função compatível com o cargo docente ou de 
gestão/coordenação de escola pública. Serão destinadas, também, vagas a professores em exercício 
ligados a projetos desenvolvidos pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Piauí e 
para professores envolvidos em projetos da Fundação Dom Edilberto Dinkelborg. 

2.2. A validade do Processo Seletivo deste edital será para a entrada no primeiro período letivo de 2010. 

 

3.  DAS VAGAS 

3.1. Serão oferecidas 60 (sessenta) vagas a serem preenchidas pelos candidatos com melhor desempenho 
no Processo Seletivo de que trata o presente Edital, sendo que, 32 (trinta e duas) vagas serão 
destinadas aos professores da Rede Municipal de Ensino de Oeiras, 14 (quatorze) vagas serão 
destinadas a professores em exercício ligados a projetos desenvolvidos pela Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado do Piauí (FETAG-PI) e 14 (quatorze) vagas para professores da 
Fundação Dom Edilberto Dinkelborg. 

3.2. O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente à sequência de distribuição de vagas 
apresentada no item 3.1.; 

3.3. Caso os candidatos do município de Oeiras-PI, da FETAG-PI ou Fundação Dom Edilberto Dinkelborg 
não preencham as vagas a eles destinadas, as vagas remanescentes serão preenchidas obedecendo-
se os seguintes critérios: 

a) ser professor da Rede Municipal de Oeiras-PI; 
b) maior pontuação obtida na prova objetiva de múltipla escolha; 
c) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
d) maior pontuação nas questões de Matemática.  
 

4.  DA INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão realizadas gratuitamente através do site: www.ufpi.br/copese a partir das 8h do dia 
29.12.2009 até às 18h do dia 11.01.2010. 

4.2. Para realizar a inscrição, o candidato deverá ter em mãos a sua carteira de identidade e CPF. 
 

5.  DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO 

5.1. O cartão de Inscrição será disponibilizado através do mesmo site: www.ufpi.br/copese no período de 14 
a 16 de Janeiro. 

5.2. É obrigatória, para a realização da prova, a apresentação do Cartão de Inscrição e do documento de 
identidade (original) utilizado no ato da Inscrição. 

6. DA PROVA 

6.1. Será realizada no dia 17/01/2010 (domingo) na cidade de Oeiras no horário de 8 às 12h em local a ser 
divulgado posteriormente. 

6.2. A Prova constará de um total de 30 (trinta) questões, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 
10 (dez) questões de Matemática, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais do tipo objetiva de 



múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta (a, b, c, d, e), das quais apenas uma é correta, 
além da Redação. 

6.3. A distribuição das questões com os respectivos valores, será conforme o quadro a seguir. 

 

 

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES TOTAL DE PONTOS 

Língua Portuguesa 10 10 

Matemática 10 10 

Conhecimentos Gerais 10 10 

Redação 01 10 

 

 

6.4. A Redação, de caráter eliminatório e classificatório (Portaria nº391/2002-MEC, de 07/02/02) constará de 
um texto, predominantemente dissertativo, levando-se em consideração, também, os aspectos 
descritivos e narrativos referentes ao tema proposto. 

5.4.1 Será atribuída nota ZERO à Redação que: 

• Não desenvolver o tema proposto (fuga do tema); 

• Identificar o candidato, de qualquer forma fora do local especificado; 

• Escrever de forma ilegível; 

• Redigir em forma de verso; 

• Escrever com lápis grafite ou usar caneta de tinta que não seja preta ou azul. 

6.5. O candidato deverá chegar ao local da Prova com antecedência de, no mínimo, 40 minutos do horário 
indicado, munido do Cartão de Inscrição, do Documento de Identificação (original) e de caneta 
esferográfica, tinta preta, escrita grossa. 

6.6. Não será admitida a entrada de candidatos após o início da Prova. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

6.1. A nota final será a soma do número de acertos do candidato nas questões de múltipla escolha com o 
número de pontos obtidos na Redação. 

6.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da nota final e respeitando as vagas 
reservadas. 

 
6.3. Será desclassificado o candidato que não comparecer à prova, ou obtiver nota ZERO na Prova ou na 

Redação. 

6.4. Em caso de empate na classificação, far-se-á o desempate: 

6.4.1. Classificando o candidato que obtiver maior número de pontos nas questões de Língua 
Portuguesa. 

6.4.2. Continuando o empate, será classificado o candidato que obtiver maior número de pontos nas 
questões de Matemática. 

6.4.3. Persistindo o empate, será classificado o candidato que tiver regime de trabalho definitivo de 40 
(quarenta) horas semanais. 

6.4.4. Por último, persistindo o empate, será classificado o candidato de maior idade. 

 
7. DO RESULTADO 

7.1. O Resultado do Processo Seletivo será divulgado pela COPESE até o dia 27/01/2010. 

 

8. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS 

8.1.  No período de 28 a 30/01/2010, no horário de 08 às 12 ou de 14 às 18h, o candidato aprovado  deverá 
comparecer à Secretaria Municipal de Educação de Oeiras-PI a fim de entregar  04 (quatro) fotografias 
3X4 recentes e cópias autenticadas dos seguintes documentos: 



a) Cédula de Identidade; 
b) CPF; 
c) Título de Eleitor e Comprovante de Quitação Eleitoral; 
d) Documento Militar (candidatos do sexo masculino); 
e) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, autenticado pela Secretaria Estadual de 

Educação; 
f) CONTRACHEQUE e declaração da Secretaria Municipal de Educação que ateste que o candidato 

está efetivamente ministrando aulas no Ensino Médio e/ou nos últimos anos do Ensino Fundamental 
na zona rural de Oeiras.  

g) Os candidatos que concorreram às vagas destinadas à FETAG-PI ou à Fundação Dom Edilberto 
Dinkelborg devem apresentar uma declaração da respectiva instituição. 
 

 

9. DA MATRÍCULA 

9.1. A Matricula Institucional será efetuada mediante documentação referida no subitem 8.1 que deverá ser 
encaminhada pela Secretaria Municipal de Educação de Oeiras-PI à Diretoria de Assuntos Acadêmicos 
da Universidade Federal do Piauí (Campus Ministro Petrônio Portella), no período de 31/01 a 
01/02/2010.  

 
10.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

10.1. Em virtude da natureza do Processo Seletivo, não serão concedidas revisão de provas nem 
recontagem de pontos. 

10.2.  A inscrição do candidato implica na aceitação expressa das condições do presente edital; 

10.3. Será EXCLUÍDO do processo seletivo, o candidato que incorrer em qualquer uma das infrações 
abaixo: 

a) Utilizar-se de meios ilícitos; 
b) Desrespeitar as normas deste Edital; 
c) Atentar contra a disciplina e a boa ordem dos trabalhos, na sala de provas ou nas dependências do 

Centro de Aplicação de Provas; 
d) Prestar informações inverídicas. 
 

10.4. Os casos omissos serão resolvidos pela COPESE. 

 
Teresina (PI), 28 de dezembro de 2009. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Luiz de Sousa Santos Júnior 
REITOR 

 



 
 
 

 
 
I. PORTUGUÊS 
 
1. LEITURA: compreensão e interpretação de textos 

1.1. Os textos literários ou não literários, deverão 
representar os estilos dos autores da Literatura 
Brasileira dos séculos XIX, XX e XXI. 
1.1.1. Através das questões solicitadas buscar-se-

á, como objetivo, avaliar a capacidade do 
candidato de decodificar corretamente os 
enunciados escritos da língua, a 
plurissignificação das palavras, o sentido 
das expressões ou estruturas frasais, bem 
como analisar o significado geral de 
períodos, parágrafos e do texto. 

 
2. GRAMÁTICA 

2.1. Fonética e Fonologia 
2.1.1. Fonemas e letras: diferença, 
reconhecimento e classificação. 

2.2. Morfologia 
2.2.1. Classes de Palavras: reconhecimento, 
valores e emprego. 
2.2.2. Processos de formação das palavras. 
2.2.3. Flexão nominal: gênero, número e grau dos 

substantivos e dos adjetivos; gênero e 
número do artigo, numeral e pronome 
(classificação). 

2.2.4. Flexão verbal: vozes, conjugações, modos, 
tempos, pessoas, número, formação da voz 
passiva, emprego e valor dos tempos 
verbais; aspectos verbais; reconhecimento 
dos elementos mórficos das formas 
verbais. 

2.3. Sintaxe 
2.3.1. Frase. Oração e período: identificação e 
classificação. 
2.3.2. Estrutura da oração. 
2.3.3. Estrutura do período. 
2.3.4. Concordância nominal e verbal. 
2.3.5. Colocação dos pronomes átonos 
2.3.6. Figuras de sintaxe. 

 
 
 
 
II. MATEMÁTICA 
1. Conjuntos 

1.1. Noções de conjuntos. 
1.2. Operações com conjuntos. 
1.3. Produto cartesiano. 

 
2. Conjuntos Numéricos 

2.1. Conjunto dos Naturais. 
2.2. Conjunto dos Inteiros. 
2.3. Conjunto dos Racionais. 
2.4. Conjunto dos Reais. 

3. Relações e Funções 
3.1. Relações: Produto cartesiano, representação 

gráfica. Relações entre conjuntos, representação 
gráfica. Domínio. Imagem. Relação de ordem. 

3.2. Funções: conceito, domínio, contradomínio, 
imagem. Igualdade de funções. Função 
composta. Função inversa. Gráficos. 

 
 

 
 
4. Funções do 1º e 2º Graus 
    4.1. Função linear. Gráfico 
    4.2. Função Quadrática. Gráfico. 
 
5. Equações e Inequações do 1º e 2º Graus 
    5.1. Equações do 1º e 2º Graus. 
    5.2. Inequações do 1º e 2º Graus. 
 
6. Geometria Plana 

6.1. Conceitos Primitivos: Ponto, Reta e Plano. 
6.2. Ângulos: Congruências e Semelhanças. 
6.3. Triângulos: Congruências e Semelhanças, 
Relações Métricas num Triângulo Qualquer. 
6.4. Circunferências e Círculos. 
6.5. Perímetros e Áreas de Figuras Planas 

 
 
 
III. CONHECIMENTOS GERAIS 
 
1. Comunidades Primitivas: Brasil e Piauí 
2. A Revolução Industrial e o surgimento do Mundo 

Contemporâneo. 
3. O Mundo Atual 

3.1 A crise do Socialismo e o ordenamento unipolar do 
poder econômico e do poder político mundial. 

3.2 A Globalização e a Fragmentação 
3.3 A crise ambiental e os novos paradigmas das 

Relações Internacionais 
4. O Brasil de Hoje 

  4.1 Economia 
  4.2 Política 
  4.3 Sociedade e Cultura 

5. O Piauí Atual 
  5.1 Piauí pós-regime militar 

6. Os domínios morfoclimáticos do Brasil do Nordeste e 
do Piauí. 
6.1 Amazônico 
6.2 Cerrados 
6.3 Caatingas 
6.4 Mares de morro 
6.5 Araucárias 
6.6 Pradarias 
6.7 Faixa de transição 

7. Estudo do Espaço Rural 
7.1 Êxodo rural: causas e conseqüências 
7.2 Modernização da atividade agrícola: causas e 

conseqüências 
7.3 Estrutura fundiária e conflitos pela posse da terra 
7.4 Reforma Agrária 

7.4.1 O papel dos Movimentos Sociais 
7.4.2 O papel do Estado 
7.4.3 Políticas fundiárias e agrícolas 

7.5 A organização do espaço agrário piauiense e os 
problemas sócio-ambientais resultantes dessa 
organização 

8. A Questão Ambiental 
8.1 Desenvolvimento e Meio-Ambiente 
8.2 Problemas ambientais na atualidade: mundiais, 

nacionais, regionais 
8.3 Questões ambientais no Piauí 
8.4 As medidas de conservação ambiental 
 
 
 

ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



 


