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         SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
EDITAL N.º  01/2009  - DRH 

 
 O Reitor da Universidade Federal do Piauí no uso de suas atribuições legais e, mediante autorização 
constante das Portarias nº. 286/08 do Ministro de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão e Portaria nº. 
1.226/08 do Ministro de Estado da Educação, publicadas no Diário Oficial da União em 03.09.2008, 07/10/2008, 
respectivamente, torna pública a abertura de inscrições  ao Concurso Público de provas, destinado a selecionar 
candidatos para provimento das vagas de cargos na categoria funcional de Técnico-Administrativos em Educação - 
Lei nº. 11.091/2005 de 12/01/2005, publicada no Diário Oficial da União de 13/01/2005-PCCTAE  para o 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação  das Universidades Federais - REUNI, 2008  e 2009 e Universidade 
Aberta do Brasil – UAB – 2008, conforme  especificados no subitem 1.1 deste Edital,  de acordo  com a Lei n.º 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no Diário Oficial da União de 12/12/1990 e com a Portaria nº. 
450/2002 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de 07/11/2002, observadas as disposições legais 
aplicáveis à espécie e as normas contidas neste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Os cargos, níveis de classificação/ capacitação, padrão de vencimento requisito/escolaridade, local de 
trabalho/ vagas, vencimento básico  e taxa de inscrição,  estão estabelecidos no quadro a seguir: 

 LOCAL DE TRABALHO / N º  DE  VAGAS 

       UAB 
 

                REUNI 

 
 
 
   
         CÓDIGO  / CARGO 

 
NÍVEL DE 

CLASSIFICAÇÃ
O/ 

NÍVEL DE 
CAPACITAÇÃO 

/PADRÃO DE 
VENCIMENTO 

 
 

REQUISITO/                
ESCOLARIDADE 

(*) CAMPUS 
MINISTRO 
PETRONIO 
PORTELA 

TERESINA- 
PI 

CAMPUS 
MINISTRO 
PETRONIO 
PORTELA 

TERESINA-
PI 

CAMPUS 
AMILCAR 
FERREIRA 

SOBRAL 
FLORIANO-

PI 

 
 
 
VENCI
MENTO 
BÁSICO 
     R $ 
   (**) 

 
 
 
 
 
TAXA 
   R $ 

 
01 
 

 
ADMINISTRADOR 

Curso Superior em 
Administração e registro no 

Conselho competente 

 
01 

 
01 

 
- 

02 ANALISTA DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Curso Superior na área de 
Informática 

 
01 

- - 

 
03 

 
ESTATÍSTICO 

Curso Superior em Ciências 
Estatísticas ou Atuariais e 

registro no Conselho 
competente 

 
 
- 

 
 

01 

 
 

- 

 
04 

 
FIGURINISTA 

Curso Superior Em Artes 
Cênicas com Habilitação em 
Indumentária e registro no 

Conselho competente. 

 
 
- 

 
 

01 

 
 

- 

 
05 

TÉCNICO EM ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E- I - 1 

Curso Superior em Pedagogia 
ou Licenciaturas concluídos 
em Instituição reconhecido 

pelo MEC 

 
 

01 

 
 

01 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.747,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43,00 

 
06 

 
ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO 

Ensino Médio 
Profissionalizante  ou Ensino 

Médio completo mais 
experiência de 12 meses na 

área de administração 

 
 

04 

 
 

05 

 
 

05 

 
 
07 

 
TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Ensino Médio 
Profissionalizante ou Ensino 

Médio completo + Curso 
Técnico em Eletrônica com 

ênfase em sistemas 
computacionais 

 
 
 

03 

- - 

 
08 

TÉCNICO 
DE LABORA 

TÓRIO/ 
ÁREA 

Biologia 

 

 
 
 
 

 
 

D – I - 1 

Ensino Médio 
profissionalizante   na área de 

Biologia ou Ensino Médio 
completo  + curso  Técnico   

de laboratório na área de 
Biologia 

 
- 

  
 

03 

 
 
 
 
 
 
 
1364,53 

 
 
 
 
 
 
 
34,00 



09 TÉCNICO EM  
ELETROELE
TRÔNICA 

 Ensino Médio  
profissionalizante  ou Ensino 

Médio completo  + curso  
Técnico   na área e registro no 

conselho competente. 

 01 

10 TÉCNICO  
EM 
ELETROTÉC 
NICA 

 

  
 
 
 
 

D – I - 1 

Ensino Médio 
profissionalizante  ou Ensino 

Médio completo  + curso  
Técnico   na área  e  registro 

no conselho competente 

  
01 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.364,53 
 

34,00 

  * Os documentos comprobatórios referentes ao requisito/escolaridade serão exigidos somente para investidura no cargo.  
**  vencimento básico, (valores referentes ao mês  fevereiro   de 2009)  
     O servidor fará jus ao Auxilio Alimentação e demais vantagens previstas na Legislação. 
     Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 
1.2  Os cursos indicados no requisito/escolaridade devem ser reconhecidos pelo MEC, e os candidatos  

classificados para nomeação deverão comprovar, quando o cargo assim o exigir, o registro no conselho 
competente. 

1.3   O candidato concorrerá à vaga do cargo/local de trabalho para o qual se inscreveu. 
1.4   Os códigos dos locais de trabalho estão discriminados no quadro a seguir: 

 
CÓDIGO LOCAL DE TRABALHO 

 
01 
 

 
 UABI - CAMPUS   MINISTRO PETRONIO PORTELA  - TERESINA   PI 

 
02 
 

 
REUNI – CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELA – TERESINA-PI 

 
03 
 

 
 REUNI - CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL – FLORIANO-PI 

 
 

2. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
        2.1  A investidura no cargo está condicionada ao atendimento das seguintes condições: 

a) ter sido aprovado e classificado no concurso, dentro das vagas oferecidas  neste Edital; 
b) ter nacionalidade brasileira e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 

igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo dos direitos políticos, nos 
termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal; 

c) estar em gozo dos direitos políticos; 
d) estar quite com as obrigações eleitorais; 
e) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 
f) ter idade mínima de 18 anos na data de posse; 
g) comprovar o  requisito exigido subitem 1.1. deste Edital para exercício do cargo, bem como registro no 

Conselho competente  quando o cargo assim o exigir; 
h) apresentar atestado de sanidade física e mental; 
i) apresentar declaração de acumulação lícita de cargo público; 
j) apresentar declaração de bens e valores patrimoniais; 
k) apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da posse. 

 
2.2  Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 

para a participação no Concurso e investidura no cargo. A falta de comprovação de qualquer um dos 
requisitos especificados no item 2 e seus subitens, bem como o não atendimento ao que determina o item 
14.2, impedirá a posse do candidato. 

2.3   Para o cargo de Assistente em Administração, a experiência de trabalho deve ser comprovada através de: 
• Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
• Se realizado na área pública, declaração/certidão do tempo de serviço que informe o período (com início 

e fim, se for o caso); 
• No caso de serviços prestados, contrato da prestação de serviços (com início e fim, se for o caso). 

 
3.   DAS INSCRIÇÕES 
      3.1   A inscrição será efetuada conforme procedimentos especificados a seguir:  

        3.1.1 SERÁ ADMITIDA A INSCRIÇÃO EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET, no endereço 
eletrônico www.ufpi.br/concurso, solicitada no período entre  8:00 horas do dia 09 de março de 
2009 e 23 horas e 59 minutos do dia 25 de março de 2009 horas, observado o horário oficial de 
Brasília-DF. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 26 de março de 2009 
(um dia após o período de inscrição).             

        3.1.2 O candidato deverá preencher todos os campos do formulário eletrônico, imprimir seu pedido de 
inscrição, em seguida, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição, que deverá ser feito 
através de GRU (Guia de Recolhimento da União). O pagamento da taxa deverá ser efetivado 
em qualquer agência do Banco do Brasil.       

http://www.ufpi.br/concurso


        3.1.3 A Universidade Federal do Piauí não se responsabilizará por pedido de inscrição não recebido por 
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como, outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

3.2  Os pedidos de inscrição somente serão acatados após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 3.1.1 do Edital.         

3.3  Não será aceita inscrição por via postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea, ou por qualquer outra 
via que não especificada neste Edital.  

3.4  É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros  ou para outros certames. 
3.5  Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em nenhuma hipótese, a alteração do cargo nem do CPF 

do candidato. 
3.6 As informações prestadas no pedido de inscrição serão de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), 

dispondo a UFPI do direito de excluir do concurso aquele(a) que não preencher o formulário de forma 
completa e correta.  

3.7   O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em 
caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração.  

3.8   Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 
3.9   Será anulado o pedido de inscrição por qualquer vício verificado no processo de pagamento da taxa de 

inscrição, tais como cheque devolvido ou falhas verificadas no meio de pagamento escolhido em  
desacordo com o estabelecido neste Edital. 

3.10 O comprovante do pedido de inscrição, onde consta o número de inscrição, deverá ser mantido em 
poder do(a) candidato(a) e apresentado nos locais de realização das provas. 

3.11 O período de inscrição será reaberto se não houver candidatos para concorrer à vaga ou ainda, quando não 
houver nenhum candidato aprovado no final do certame, não havendo limitação quanto ao número de 
vezes. 

3.12. O edital do Concurso Público se encontra disponibilizado na íntegra no endereço eletrônico: 
www.ufpi.br/concurso

 
4.  D
    4.1  Serão reservadas às pessoas portadoras de deficiência, em caso de aprovação, 5% (cinco) por cento do 

exato número de vagas determinadas para cada cargo/local de trabalho neste Edital, exceto para os cargos 
que tenham somente uma vaga, desde que, a deficiência de que são portadoras seja compatível com as 
atribuições do cargo para o qual concorre. Haverá reserva de vaga  para os cargos de: 

AS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS 

• Assistente em Administração- UAB - Campus Ministro Petrônio Portela     -  01(uma vaga) 
• Assistente em Administração - REUNI/ Campus Ministro Petrônio Portela - 01(uma vaga) 
• Assistente em Administração - REUNI/Campus Amílcar Ferreira Sobral -   01(uma vaga) 
• Técnico de Tecnologia da Informação – UAB- Campus Ministro Petrônio Portela – 01(uma) vaga 
• Técnico de laboratório/ Biologia - REUNI/  Campus Amílcar Ferreira Sobral - 01(uma vaga) 
4.1.1 Obedecendo o critério considerado necessário definido no item 9, alínea “a” serão incluídos dentro 

dos limites especificados na alínea “b”,  a quantidade de deficientes necessária para manter a 
proporção de 5% (cinco por cento). 

4.1.2 Durante o prazo de validade do Concurso, a Universidade Federal do Piauí manterá o percentual de 
deficientes em relação aos cargos efetivamente ocupados, salvo quando não houver candidatos 
deficientes, que atendam aos critérios estabelecidos no item 9 alíneas “a” e “b”. 

4.1.3 Na falta de candidato aprovado para a vaga reservada aos portadores de deficiência, esta  será 
preenchida pelos demais  concursados, com a estrita observância da ordem classificatória. 

     4.2 Consideram-se pessoas portadoras de deficiência, aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no 
art. 4º do Decreto 3.298/99, de 20/12/1999, com alteração do Decreto nº. 5.296/04 de 02.12.2004.  

            4.2.1 De acordo com o referido Decreto, o candidato, portador de deficiência, deverá identificá-la na ficha 
de inscrição. 

      4.3 As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 3.298/99, 
particularmente em seu Artigo n.º 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, 
horário, local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os  candidatos.  

4.4 O candidato que necessitar de atendimento especial para realização da prova deverá indicar, em formulário 
próprio disponibilizado no endereço eletrônico www.ufpi.br/concurso,  os recursos especiais necessários e 
enviar, até às 18:00 do dia 27 de  março de 2009, impreterivelmente, via SEDEX, à Comissão 
Organizadora de Concursos na DRH/UFPI, Campus Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, CEP: 64049-
550, Teresina - Pi, laudo médico original que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse 
período, a solicitação será indeferida. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os 
critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

      4.4.1 O laudo médico original referido no item 4.4. poderá, ainda, ser entregue, até o dia 27 de março  de 
2009, das 8: 30  às 17:30  horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, 
na  Divisão de Protocolo da UFPI – SG – 07 – Campus da Ininga – Teresina – Pi.   

     4.4.2  O laudo  médico deverá deixar explícita as condições adiante especificadas:  
 a) Laudo Médico original atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código da Classificação Internacional de Doenças – CID; 
 b) Solicitação do acompanhamento para realizar prova com monitor ou a confecção da prova 

ampliada, para os portadores de deficiência (cegos ou amblíopes) e de tempo adicional para 
realização da prova, com justificativa de parecer emitido por especialista da área de sua 

http://www.ufpi.br/concurso
http://www.ufpi.br/concurso


deficiência, para os candidatos cuja deficiência comprovadamente assim o exigir. O formulário de 
Requerimento se encontra disponibilizado no endereço eletrônico www.ufpi.br/concurso. 

         4.4.2.1 O cumprimento da alínea “a” é indispensável e determinará a inclusão do candidato como 
portador de deficiência; 

         4.4.2.2 O não atendimento da alínea “b” desobrigará a organização do concurso da confecção de 
prova ampliada para cegos ou amblíopes, da concessão de tempo adicional e disponibilização 
de monitor. 

4.4.3. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido. 
4.5  O candidato portador de deficiência que, no pedido de inscrição, não declarar esta condição, não  poderá  

impetrar  recurso em favor de sua  situação. 
4.6  A classificação  dos  candidatos  optantes  pela reserva de vaga aos  portadores de deficiência dar-se-á no exato 

número de vagas da reserva, constando  na lista geral de classificação do cargo/local de trabalho  para o qual 
optou a  concorrer, e em lista específica para deficientes. 

4.7. A não observância pelo candidato de quaisquer das disposições deste item, implicará a perda  do direito a ser 
nomeado para a vaga reservada às pessoas portadoras de deficiência. 

4.8 A Universidade designará Comissão Multiprofissional de que trata o art. 43 do Decreto nº 3.298 de 20/12/1999. 
4.9. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de pessoa portadora de deficiência, o  nome do candidato 

será excluído da listagem de classificação. 
4.10 O candidato que for julgado pela junta médica  oficial como INAPTO para o exercício do cargo, em razão da 

incompatibilidade da deficiência com o exercício das atividades  do cargo, será desclassificado do concurso. 
 
 
5.   DA DESCRIÇAO SUMÁRIA DOS CARGOS: 
 
ADMINISTRADOR: Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, 
patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; 
elaborar planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho 
organizacional; prestar consultoria administrativa. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Desenvolver e implantar sistemas informatizados, 
dimensionando requisitos e funcionalidades do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de 
desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos; administrar ambientes informatizados; prestar 
treinamento e suporte técnico ao usuário; elaborar documentação técnica; estabelecer padrões; coordenar projetos e 
oferecer soluções para ambientes informatizados; pesquisar tecnologias em informática. Assessorar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. 
ESTATÍSTICO: Desempenhar tarefas no campo da estatística, como pesquisa sobre os fundamentos desta 
Ciência, suas aplicações práticas, organização e execução de investigações estatísticas, elaborando e testando 
métodos e sistemas de amostragem e outros, para renovar os métodos estatísticos ou melhorar os já existentes. 
FIGURINISTA: Efetuar trabalhos de criação de modelos, indicando a forma, a técnica e o material da confecção 
dos mesmos. 
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS: Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, 
supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo 
educativo. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO: Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, 
administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos 
variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; 
executar serviços nas áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e  extensão. 
 
TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA: Executar tarefas de manutenção, instalação e reparação de sistemas 
eletroeletrônicos convencionais e automatizados, bem como as de coordenação e desenvolvimento de equipes de 
trabalho no planejamento, desenvolvimento, avaliação de projetos e aplicação de normas técnicas. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
 
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA: Executar tarefas de caráter técnico relativos à avaliação e controle de 
projeto de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos, orientando-se por plantas, esquemas, instruções e outros 
documentos específicos, e utilizando instrumentos apropriados para cooperar no desenvolvimento de projetos de 
construção, montagens e aperfeiçoamento dos mencionados equipamentos. 
 
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Desenvolver sistemas e aplicações, determinando 
interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de 
programas; projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais 
como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de 
desenvolvimento. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ BIOLOGIA: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a 
área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registro de material e substâncias através de métodos 
específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
 

http://www.ufpi.br/concurso


6.  DAS PROVAS 
  6.1 Para todos os cargos, o concurso constará de prova escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos, 

de caráter eliminatório e classificatório, com valor igual a 100 (cem) pontos. 
  6.2  O conteúdo programático comum para todos os cargos constam no Anexo I  deste Edital.  
  6.3 A área de conhecimento, número de questões por área e total, e o valor de cada prova estão especificados no 

quadro a seguir: 
 

 
              Á
 

RÉA DE CONHECIMENTO/ Nº.   QUESTÕES 
 
 
                

CAR                      
     LÍNGUA

               
PORTUGUESA 

 
NOÇÕE

DE 
INFORMÁ

A 

                                
GOS 

 S  

TIC

 

M
MATEM
ÁTICA 

 
ESPECÍF

DO  
CARGO

 
  TOTAL 
 DE 
QUEST
ÕES 
DA PROVA

 
TOTA

 DE 
 PONTO

 

 

ICO 

 
 

 

L 

S 

 

       
ADMINISTRADOR 

 
10 10 - 30 

ANALISTA DE  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

10 - - 40 

ESTATÍSTICO 10 10 
 

      - 
 

30 

FIGURINISTA 10 10 - 30 
TÉCNICO  EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 10 10 - 30 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 10 10 - 30 
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10 - 10 30 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ BIOLOGIA 10 10 - 30 
TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA 10 10  30 
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 10 10  30 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
         

        
     
    100 
 

 

6.4  Será eliminado do Concurso o candidato que não atingir o mínimo de 50% (cinqüenta) por ce  das questões 
de  de conhecimento do cargo. 

 
7.  DA R AS 

  7.1 As provas serão aplicadas na cidade de Teresina-Pi, em cal, data e horário vistos no ronogram  
Execução deste Edital – Anexo II. A relação dos candida s por local e sala de aplicação as provas será 
afixada no Quadro de Avisos da Diretoria de Recursos Humanos – DRH – SG-07 – ENGATE – Ca us 
Ministro Petrônio Portela - Ininga – Teresina-Piauí e divulgada na Inter  no endereço eletrônico 
w e exclus  do candidato a i tificação correta de seu 
l ação das provas e o comparecimento no horário determinado. 

  7.2 O determinado para a realização das provas c  antecedência mínima de 
ara o seu iníc unido d

tar, Profissional ou Carteira de Trabalho e Previdência 
cional de Habilitação (modelo novo com foto), apresentado no ato da 

ura do portador. 
7 ntidade, certidões de nascimento, CPF, títulos 

7.2

7.3

7.3.1 
7.4  No d

prova

como

   

7.5
in colha, com 
u

nto
uma mesma área

EALIZAÇÃO DAS PROV
 
to
lo  pre C a de

d
mp

net
ww.ufpi.br/concurso.  São de responsabilidad

ocal de realiz
i av den

 candidato comparecerá ao local om
uma hora do horário fixado p io, m e: 
a)  caneta esferográfica (tinta preta ou azul escuro); 
b) comprovante de inscrição; 
c) documento original de Identidade Civil, Mili   

Social, ou ainda, Carteira Na
inscrição. 

   7.2.1 Sem o documento original de identificação o candidato não fará prova. 
7.2.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, o documento 

de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em 
que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio. 

7.2.3 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
inatapresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à ass

o documentos de ide.2.4 Não serão aceitos com
eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteiras funcionais sem 
valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados. 

.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de 
documento. 

 Não será admitido à sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o  início  
da prova. 

O candidato que se retirar do ambiente de prova, não poderá retornar em hipótese alguma. 
ia da realização das provas, será proibido ao candidato, o ingresso nas salas de realização das 
s e/ou permanecer no local das provas conduzindo máquina calculadora (inclusive em relógio) 

ou similar, agenda eletrônica, notebook,  palmtop, gravador, máquina fotográfica, telefone celular, 
BIP, Walkman, gravador, qualquer outro receptor de mensagem ou portando armas.  Durante a 
realização das provas objetivas não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, bem como o uso de óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 

: chapéu, boné, gorro, etc. O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do 
candidato, constituindo tentativa de fraude. 
7.4.1 A Universidade não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos  

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
 As provas escritas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, com duração de 03 (três) horas, 

cluindo o tempo necessário ao preenchimento do cartão resposta, serão do tipo múltipla es
ma única resposta correta. 



7.6 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que durante a realização 
as provas: 
a)   for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
a) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos 

que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candidato; 
b) for surpreendido portando qualquer dos equipamentos ou similar, discriminados no subitem 7.4;  
c) faltar com o devido respeito com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 

autoridades presentes e com os candidatos; 

d

e) af ão resposta; 

urso. 

o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente 
el

7.8 N
afasta

7.9 N ão da 
pr
avalia

7.10 S ora do 
início la  
e d e

7.11
corre ra óptica. 

7. TÃO RESPOSTA será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas,  questões 

7. onhecimentos gerais e específicos, o candidato obrigatoriamente 

7.
tituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato, seja qual for o motivo 

7.
candidato. 

riores ao horário previsto para o término das mesmas. 

Concurso, Anexo II deste Edital. 

d) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 
astar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal e/ou portando cart

f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

qualquer etapa do conc
7.7 Quando, após as provas, for constado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 

policial, ter 
iminado do concurso. 
ão haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em razão de 

mento de candidatos da sala de prova. 
o dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicaç

ovas e/ou pelas autoridades presentes informações referentes ao conteúdo das provas e/ou a critérios de 
ção/classificação. 

omente será permitido ao candidato entregar o seu caderno de questões/prova após 01(uma) h
 da prova.  Transcorrido esse tempo, o candidato devolverá o caderno  e cartão resposta ao fiscal de sa

ev rá retirar-se do local. 
 As respostas serão transcritas para o CARTÃO RESPOSTA, que é o único documento válido para a 

ção eletrônica através de leitu
7.12  O preenchimento do CARTÃO RESPOSTA será de inteira responsabilidade do candidato, que procederá 

de acordo com as instruções nele contidas. 
13  Na correção do CAR

que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível. 
14  Ao terminar a prova escrita objetiva de c

entregará ao    fiscal da sala o CARTÃO RESPOSTA, devidamente assinado. 
15 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para as provas escritas objetivas de conhecimentos gerais e 

específicos, nem subs
alegado. 

16 O não-comparecimento no local, horário e data determinados para realização das provas implicará a 
eliminação automática do 

7.17 O candidato só poderá retirar-se do local de realização das provas, levando o caderno de questões/prova, no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos ante

7.18  O gabarito das provas escritas objetivas de conhecimentos gerais e específicos será divulgado na data 
constante no Cronograma de Execução do 

7.19 Não serão aplicadas provas em local, em data ou em horário diferentes dos predeterminados no 
Cronograma de Execução do concurso. 

7.20 Em hipótese alguma haverá vista ou revisão de  provas, facultada, no entanto, a interposição de recursos na 
forma do item 8 e seus subitens, deste Edital. 

7.21  Qualquer alteração no Cronograma de Execução do Concurso – Anexo II será divulgado na UFPI/DRH e 
na Internet no endereço eletrônico www.ufpi.br/ concurso 

 
8.

8.1 cada candidato, relativo à divulgação do Gabarito das provas escritas 

a UFPI – 

om lógica e consistência seus argumentos. O recurso não poderá ser 

e indeferido. A identificação do candidato deve ser feita 

  DO RECURSO 
. Admitir-se-á um único recurso para 
objetivas de conhecimentos gerais e específicos. O recurso deverá ser devidamente fundamentado, e 
dirigido à Comissão Organizadora do Concurso, entregue sob protocolo, na Divisão de Protocolo d
SG-07 em Teresina – Pi, na data prevista no cronograma de execução do concurso, que serão encaminhados 
à Comissão Organizadora do Concurso. 

8.2.  No requerimento do recurso, cada questão deverá ser indicada, individualmente,  em folha separada,por 
área de conhecimento e fundamentada c
assinado, rubricado e nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o 
identifique, sob pena de ser preliminarment
somente no formulário de recurso que será disponibilizado na Internet no endereço eletrônico 
www.ufpi.br/concurso,  e na Divisão de Protocolo Geral da UFPI, em Teresina- Pi.  

      8.2.1 Será desconsiderado o recurso da prova objetiva em que o candidato de alguma forma se    identificar. 
omente serão admitidos se interpostos no prazo determinado no Cronograma de Execução do 

8.4.
   8.5 issão Elaboradora das provas escritas objetivas, que dará decisão  

8.3. Os recursos s
Concurso, Anexo II deste Edital. Não será aceito, em nenhuma hipótese, pedido de revisão do julgamento 
dos recursos ou recurso interposto fora do prazo determinado no cronograma de execução Anexo II deste 
Edital. 
 Recursos inconsistentes e extemporâneos serão indeferidos preliminarmente. 

  Os recursos serão analisados pela Com
determinativa sobre os mesmos, constituindo-se em única e última instância. A decisão final da Comissão 
será soberana e definitiva, não existindo desta forma recurso contra resultado do recurso. 

http://www.ufpi.br/


   8.6

8.7

9.  
  9.1 

btido, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos da prova escrita objetiva de 
 exigido para cada área  

10.  DA
r-se-á em ordem decrescente do total de pontos da 

prova escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos (obedecido o percentual mínimo exigido para 
as) vezes o número de vagas determinado para 

, DOU 07/11/2002. 
          10

d
a) Para todos os Cargos, EXCETO para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação e 

 ● enta)  anos (artigo 27 § único Lei nº 10.741 de 01/10/2003); 
•  obtiver o maior número de pontos na área de Conhecimentos Específicos; 

pontos na área de Língua Portuguesa; 

datos 
será considerado  a hora do 

 ●

datos 
será considerado  a hora do 

11.   DO
 11.1 O

M r, para homologação e publicação no Diário Oficial da União.  
 

12.  DO 
 12.1 al de 

orrogado, por igual período, 
ério do Planejamento, Orçamento e 

 12.2 O
au e candidatos classificados e não convocados até o limite de 50% (cinqüenta por 
ento) a mais do quantitativo original de vagas determinadas  para cada cargo, no Edital,  conforme artigo 

to, Orçamento e Gestão, publicado no D.O.U de 

 12.3  Oficial da União os atos 
de nomeação dos candidatos classificados, obedecida rigorosamente a  ordem de classificação 

omologação. 
 
13.  DA N

13.1 
m 2.1 deste Edital. 

 Na prova escrita objetiva, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) serão   
atribuído(s) a todos os candidatos. 
 Não caberá recurso contra o resultado final do Concurso. 
 

DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
Será considerado aprovado e classificado no Concurso, o candidato que, cumulativamente, atender às 
seguintes exigências: 
a) ter o

conhecimentos gerais e específicos, obedecido o percentual mínimo
determinado no subitem 6.4. 

b) ter sido classificado até 02 (duas) vezes o número de vagas determinado para cada cargo/local de 
trabalho no subitem 1.1 deste Edital. 

 
 CLASSIFICAÇÃO FINAL 

10.1  A Classificação final dos candidatos para cada cargo da

cada área), em lista de classificação, até o limite de 02 (du
cada cargo neste Edital, conforme artigo 13 da Portaria nº 450/2002 – Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão

.2 Ocorrendo igualdade de pontos no Resultado Final, o desempate para fins de classificação, será em prol 
o candidato que, sucessivamente: 

Técnico de Tecnologia da Informação.  
 tiver idade igual ou superior a 60(sess

•  obtiver o maior número de 
•  obtiver o maior número de pontos em Noções  de Informática; 
•  persistindo o empate terá preferência o candidato que tenha mais idade.(quando se tratar de candidatos 

com dia, mês e ano de nascimento iguais, para  o critério de desempate será considerado  a hora do 
nascimento).  

b) Para o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação 
 ● tiver idade igual ou superior a 60(sessenta)  anos (artigo 27 § único Lei nº 10.741 de 01/10/2003); 
•  obtiver o maior número de pontos na área de Conhecimentos Específicos; 
•  obtiver o maior número de pontos na área de Língua Portuguesa; 
•  obtiver o maior número de pontos na área de Matemática; 

uando se tratar de candi•  persistindo o empate terá preferência o candidato que tenha mais idade.(q
com dia, mês e ano de nascimento iguais, para  o critério de desempate 
nascimento).  

 
c) Para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação 

 tiver idade igual ou superior a 60(sessenta)  anos (artigo 27 § único Lei nº 10.741 de 01/10/2003); 
 obtiver o maio• r número de pontos na área de Conhecimentos Específicos; 

•  obtiver o maior número de pontos na área de Língua Portuguesa; 
• persistindo o empate terá preferência o candidato que tenha mais idade.(quando se tratar de candi

com dia, mês e ano de nascimento iguais, para  o critério de desempate 
nascimento).  

 
 RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO 

 Resultado Final do Concurso será encaminhado pelo Presidente da Comissão Organizadora ao 
agnífico Reito

PRAZO DE VALIDADE 
 O prazo de validade do Concurso Público será de 01(um) ano, contado da data de publicação do Edit
Homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União, podendo ser pr
uma única vez, conforme artigo 12 da Portaria 450/2002-Minist
Gestão, publicado no D.O.U. de 07/11/2002. 

 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, durante o período de validade do Concurso, poderá  
torizar a nomeação d

c
14 da Portaria 450/2002-Ministério do Planejamen
07/11/2002. 
Ocorrendo a autorização citada no subitem anterior, serão publicados no Diário

estabelecida  no Edital de h

OMEAÇÃO 
A nomeação dos candidatos classificados fica condicionada à comprovação dos requisitos para 
investidura nos cargos especificados no subite



13.2 O candidato classificado no concurso será nomeado de acordo com a estrita ordem de classificação no 
limite do exato número de vagas  determinada  para cada cargo no presente Edital.  
 Havendo desistência de candidatos convocados para a nomeação, a Universidade procederá, durante o 
prazo de validade do concurso, a quantas convocações  forem necessárias para o provimento das vagas 
determinadas

13.3 

 para cada cargo neste Edital, seguindo rigorosamente a ordem de classificação estabelecida 

 
4.  DA POSSE E EXERCÍCIO 

rcício dos candidatos nomeados, serão de acordo com o que determina a Lei n.º  8.112/90. 

com a investidura em 

14.3 
 
15.  DISP

15.1 ito para investidura no cargo, prática de falsidade ideológica, 
procedimento indisciplinar ou descortês para com os membros da Comissão, coordenadores, auxiliares e 

urante a realização das provas e do processo do concurso, acarretará o 

 à falsidade da declaração. 
15.2 r documento ou certidão comprobatória de classificação no 

15.3  A insc ormas e no compromisso tácito de 
resente Edital e seus Anexos, em 

relação as quais não poderá alegar desconhecimento. 
no concurso geram para o candidato apenas a expectativa de direito à 

15.5 

trônico 

15.6 
s antes da data para realização da prova, e no dia da 

15.7 
15.8 

 

Prof. Dr. Luiz de Sousa Santos Júnior 

no Edital de homologação, conforme Portaria nº 450/2002-Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, publicado no DOU de 07/11/2002. 

1
 14.1 A posse e o exe
14.2 Além dos requisitos já estabelecidos no item 2 deste Edital, o candidato aprovado e classificado, deverá 

atender ao que se segue para ser empossado no cargo. 
14.2.1  Estar quite com os cofres públicos; 
14.2.2  Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível 

cargo público federal, prevista no Art. 137 da Lei nº 8.112/90. 
Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito ao Estágio Probatório.  

OSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
A falta de comprovação de qualquer requis

autoridades presentes, d
cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação do Concurso e anulação de todos os atos com 
respeito a ele   praticados, ainda que já tenha sido publicado o Edital de homologação do resultado final 
do concurso, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis
 Não será fornecido ao candidato qualque
Concurso, valendo para este fim, o Edital de Homologação publicado no Diário Oficial da União. 

rição do candidato implicará no conhecimento das presentes n
aceitar as condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas no p

15.4  A aprovação e classificação final 
nomeação no limite do exato número de vagas  determinada  para cada cargo/local de trabalho no 
presente Edital.  A concretização deste ato fica condicionada à observância das disposições legais 
pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Administração, da disponibilidade orçamentária, da 
rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade do Concurso e da apresentação da documentação 
exigida em lei para investidura no cargo. 
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar rigorosamente  a publicação de todos os atos, 
editais e etapas estabelecidas no Cronograma de Execução Anexo II, referentes a este Concurso Público, 
no Diário Oficial da União, os quais também serão divulgados na Internet, no endereço ele
www.ufpi.br/concurso.  
 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá  solicitar à 
comissão organizadora do Concurso, até 02(dois) dia
prova levar um acompanhante que ficará em sala reservada e que  será responsável pela guarda da 
criança. 
 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da prova. 
Serão publicados no Diário Oficial da União, somente os resultados dos candidatos que lograram 
classificação no Concurso até 02 (duas) vezes o número de vagas determinado para cada cargo/local de 
trabalho, neste Edital. 

15.9 Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pela Comissão do Concurso, ouvida a 
Procuradoria Jurídica da UFPI.  

 

 
Teresina(PI),  fevereiro/2009 

 

Reitor da Universidade Federal do Piauí 
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