
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 08/2011–UFPI 

 
RETIFICAÇÃO 

 
Retificação dos subitens 3.1, 3.9 e 4.2 e do Anexo II – Cronograma de Execução do Edital Nº 08/2011–UFPI, referente ao 
Processo Seletivo para os Cursos dos Colégios Agrícolas da UFPI – 2012. 
 
ONDE SE LÊ: 

3.1. A solicitação de inscrição será efetuada exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese, 
a partir das 09h do dia 21/11/2011 até as 23h e 59 min do dia 15/12/11, observado o horário local. 

3.9 O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de atendimento especial, para realização de sua 
prova, deverá informar no pedido de inscrição a sua condição e enviar laudo médico original (emitido há, no 
máximo, 180 dias) que justifique o atendimento especial solicitado, e ainda preencher o formulário próprio 
disponibilizado no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese, indicando os recursos especiais necessários, para que 
seja examinada a possibilidade de atendimento compatível, dentro das condições da UFPI/COPESE, e enviar até às 
18h do dia 15/12/11, impreterivelmente, via SEDEX, à Coordenadoria Permanente de Seleção (COPESE), 
Campus Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga, CEP: 64049-550, Teresina-Pi 

3.9.1 A documentação acima poderá ainda, ser entregue, até a data estabelecida no referido subitem, em dias 
úteis, das 08h e 30min às 17h e 30min, pessoalmente ou por terceiro, na UFPI/COPESE – Campus da 
Ininga – Teresina–Pi ou na Secretaria do Colégio Agrícola para o qual irá concorrer à vaga. 

4.2 O candidato cuja inscrição não tiver sido confirmada deverá entrar em contato com a COPESE, através do e-mail 

copese@ufpi.edu.br, até o dia 21/12/2011. 

ANEXO II 
EDITAL Nº 08/2011 – COLÉGIOS AGRÍCOLAS 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

ATIVIDADE PERÍODO HORÁRIO LOCAL 

1 - Inscrições 21/11 a 15/12/2011 
das 09h do dia 

22/11 às 23h59min 
do dia 15/12/11 

www.ufpi.br/copese 

2 – Remessa ou entrega de documentação dos 
candidatos Portadores de Necessidades 
Especiais 

até 15/12/2011 
08h e 30min às 17h 

e 30min 
Conforme subitem 3.9 

3 - Pagamento da GRU  até 16/12/2011 - 
Em qualquer agência 
bancária ou nos seus 
correspondentes 

4 – Disponibilização do Cartão de Inscrição, 
indicando o local de aplicação da prova 

a partir do dia 
09/01/2012 

- www.ufpi.br/copese 

5 - Aplicação da Prova 15/01/2012 
das 08h às 
11h30min 

Conforme informado no 
cartão de inscrição 

6 - Divulgação do Gabarito 15/01/2012 até às 16h www.ufpi.br/copese 

7 – Prazo para Recursos do Gabarito até 16/01/2012 até às 18h www.ufpi.br/copese 

8 – Resultado dos Recursos (consulta individual) e 
divulgação do gabarito após análise dos 
recursos 

até 20/01/2012 até às 18h www.ufpi.br/copese 

9 - Divulgação do Resultado Final  25/01/2012 - 

Na Secretaria dos 
Colégios Agrícolas das 
cidades de Teresina, 

Floriano e Bom Jesus e 
no sítio 

www.ufpi.br/copese 
10 - Consulta ao Desempenho Individual 
 

A partir do dia 
30/01/2012 

- www.ufpi.br/copese 

11 - Matrícula Institucional – 1ª chamada 30/01 a 03/02/2012 

das 08h às 
11h30min e das 
14h30min às 
17h30min 

Na Secretaria dos 
Colégios Agrícolas das 
cidades de Teresina, 
Floriano e Bom Jesus 

12 - Matrícula Institucional – 2ª chamada 06 a 10/02/2012 

das 08h às 
11h30min e das 
14h30min às 
17h30min 

Na Secretaria dos 
Colégios Agrícolas das 
cidades de Teresina, 
Floriano e Bom Jesus 

13 - Início das Aulas 13/02/2012 - - 



LEIA-SE: 

 

3.1. A solicitação de inscrição será efetuada exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese, 
a partir das 09h do dia 21/11/2011 até as 23h e 59 min do dia 20/12/11, observado o horário local. 

3.9 O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de atendimento especial, para realização de sua 
prova, deverá informar no pedido de inscrição a sua condição e enviar laudo médico original (emitido há, no 
máximo, 180 dias) que justifique o atendimento especial solicitado, e ainda preencher o formulário próprio 
disponibilizado no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese, indicando os recursos especiais necessários, para que 
seja examinada a possibilidade de atendimento compatível, dentro das condições da UFPI/COPESE, e enviar até às 
18h do dia 20/12/11, impreterivelmente, via SEDEX, à Coordenadoria Permanente de Seleção (COPESE), 
Campus Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga, CEP: 64049-550, Teresina-Pi  

3.9.1 A documentação acima poderá ainda, ser entregue, até a data estabelecida no referido subitem, em dias 
úteis, das 08h e 30min às 17h e 30min, pessoalmente ou por terceiro, na UFPI/COPESE – Campus da 
Ininga – Teresina–Pi ou na Secretaria do Colégio Agrícola para o qual irá concorrer à vaga. 

4.2 O candidato cuja inscrição não tiver sido confirmada deverá entrar em contato com a COPESE, através do e-mail 

copese@ufpi.edu.br, até o dia 23/12/2011. 

ANEXO II 
EDITAL Nº 08/2011 – COLÉGIOS AGRÍCOLAS 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

ATIVIDADE PERÍODO HORÁRIO LOCAL 

1 - Inscrições 21/11 a 20/12/2011 

das 09h do dia 
22/11 às 

23h59min do dia 
20/12/11 

www.ufpi.br/copese 

2 – Remessa ou entrega de documentação dos 
candidatos Portadores de Necessidades 
Especiais 

até 20/12/2011 
08h e 30min às 
17h e 30min 

Conforme subitem 3.9 

3 - Pagamento da GRU  até 21/12/2011 - 
Em qualquer agência 
bancária ou nos seus 
correspondentes 

4 – Disponibilização do Cartão de Inscrição, 
indicando o local de aplicação da prova 

a partir do dia 
09/01/2012 

- www.ufpi.br/copese 

5 - Aplicação da Prova 15/01/2012 
das 08h às 
11h30min 

Conforme informado no 
cartão de inscrição 

6 - Divulgação do Gabarito 15/01/2012 até às 16h www.ufpi.br/copese 

7 – Prazo para Recursos do Gabarito até 16/01/2012 até às 18h www.ufpi.br/copese 

8 – Resultado dos Recursos (consulta 
individual) e divulgação do gabarito após 
análise dos recursos 

até 20/01/2012 até às 18h www.ufpi.br/copese 

9 - Divulgação do Resultado Final  25/01/2012 - 

Na Secretaria dos Colégios 
Agrícolas das cidades de 
Teresina, Floriano e Bom 

Jesus e no sítio 
www.ufpi.br/copese 

10 - Consulta ao Desempenho Individual 
 

A partir do dia 
30/01/2012 

- www.ufpi.br/copese 

11 - Matrícula Institucional – 1ª chamada 30/01 a 03/02/2012 

das 08h às 
11h30min e das 
14h30min às 
17h30min 

Na Secretaria dos Colégios 
Agrícolas das cidades de 
Teresina, Floriano e Bom 

Jesus 

12 - Matrícula Institucional – 2ª chamada 06 a 10/02/2012 

das 08h às 
11h30min e das 
14h30min às 
17h30min 

Na Secretaria dos Colégios 
Agrícolas das cidades de 
Teresina, Floriano e Bom 

Jesus 

13 - Início das Aulas 13/02/2012 - - 

 
 

Teresina, 15 de dezembro de 2011 

 
Luiz de Sousa Santos Júnior 

Reitor da Universidade Federal do Piauí 


