
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2009 – DRH 
Em cumprimento ao ofício nº 263/2009-PR/PI-SATC de 23/03/2009 

 
 

ITEM 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – CARGO 06: Assistente em Administração 
ONDE SE LÊ: Requisito/Escolaridade: ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo mais 
experiência de 12 meses na área de administração. 
LEIA-SE: ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo. 
 
SUBITEM 2.3 – TORNAR SEM EFEITO 
 
SUBITEM 3.1.1 
ONDE SE LÊ: 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).             
 
LEIA-SE: 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 08 de abril de 2009 horas, observado o horário oficial de Brasília-DF. O 
pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 09 de abril de 2009 (um dia após o período de 
inscrição).             
 
 
SUBITEM 4.4 
ONDE SE LÊ: 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. 
 
LEIA-SE: 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 09 de abril 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. 
 
 
SUBITEM 4.4.1 
ONDE SE LÊ: 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.   
 
LEIA-SE: O laudo médico original referido no item 4.4. poderá, ainda, ser entregue, até o dia 09 de abril 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.   
 
 
 
 
 



 
ANEXO II – EDITAL 01/2009 – DRH - ALTERAÇÃO DAS DATAS DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

 
 

ETAPAS 
 

 
DATA/HORÁRIO LOCAL 

 
                        

INSCRIÇÕES 
 

 
 

09.03.2009 a 
08.04.2009 

   
EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET no  endereço 
eletrônico www.ufpi.br/concurso, conforme item 3 do 

Edital. 

 
DIVULGAÇÃO DO LOCAL 

 DE APLICAÇÃO DAS 
PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 

 
20.04.2009 

    
Na UFPI/DRH - SG-07 – ENGATE - Campus da Ininga  

em  Teresina e  no endereço eletrônico 
www.ufpi.br/concurso 

 
 

APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
OBJETIVA 

 

 
26.04.2009 

 
Em Teresina - Pi, conforme divulgado dia 20.04.2009 

 

 
DIVULGAÇÃO DO GABARITO 

 DA PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 

 
27.04.2009 

 
Na UFPI/DRH - SG-07 – ENGATE  - Campus da Ininga  

em  Teresina e  no endereço eletrônico 
www.ufpi.br/concurso 

 
 
 

PRAZO PARA RECURSO 
 DO GABARITO DAS PROVAS ESCRITAS 

OBJETIVAS 
 

 
28 e 29.04.2009 
    8:30 às 11:30 
  14:30 às 17:30 

 
Na  Divisão   de  Protocolo da UFPI - SG-07   - Campus 

da Ininga  em Teresina. 
 
 

 
RESULTADO DA PROVA ESCRITA 

OBJETIVA, APÓS RECURSO DO 
GABARITO (somente para os candidatos que 
atingiram o mínimo de 60% do total da prova 

escrita objetiva) 

 
 

06.05.2009 

 
Na UFP/DRH - SG-07 –  ENGATE  - Campus da Ininga  

em  Teresina e  no endereço eletrônico 
www.ufpi.br/concurso 

 

 
RESULTADO FINAL  

 

 
08.05.2009 

Na UFPI/DRH - SG-07 – ENGATE - Campus da Ininga  
em  Teresina e  no endereço eletrônico 

www.ufpi.br/concurso. 
 

    Obs: Qualquer alteração no Cronograma será divulgada na UFPI/DRH-ENGATE SG-07 e no endereço 
eletrônico www.ufpi.br/concurso. 
 

 


