
 
 
 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UFPI 

 - EDITAL Nº 06/2019 -  
 

 A Universidade Federal do Piauí, por meio da Coordenadoria Permanente de Seleção – COPESE 

torna público o Cronograma de Execução Complementar, conforme previsto nos itens de 25 a 35 do 

Cronograma de Execução - Anexo VI do Edital do Concurso Público provimento de 29 (vinte e nove) vagas 

para os cargos nas categorias funcionais de Técnico-Administrativos em Educação da UFPI. 

 

 

ATIVIDADES 
PERÍODO 

(2019) 

25.  Convocação para o procedimento de heteroidentificação para candidatos às vagas reservadas aos 
candidatos autodeclarados negros. 

23/09 
26.  Convocação para a inspeção médica para candidatos às vagas reservadas às pessoas com 

deficiência 

26.1 Realização do procedimento de heteroidentificação para candidatos às vagas reservadas aos 

candidatos autodeclarados negros. 04/10 

26.2 Realização inspeção médica para candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência 

27.  Resultado do procedimento de heteroidentificação para candidatos às vagas reservadas aos 
candidatos autodeclarados negros até 09/10 

28.  Resultado da inspeção médica para candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência 

29.  Prazo para recursos do resultado do procedimento de heteroidentificação para candidatos às vagas 
reservadas aos candidatos autodeclarados negros 

10/10 
30.  Prazo para recursos do resultado da inspeção médica para candidatos às vagas reservadas às 

pessoas com deficiência 

31.  Resultado dos recursos do resultado do procedimento de heteroidentificação para candidatos às 
vagas reservadas aos candidatos autodeclarados negros 

21/10 

32. Resultado do procedimento de heteroidentificação para candidatos às vagas reservadas aos 
candidatos às vagas reservadas aos candidatos autodeclarados negros, após análise dos recursos 

33.  Resultado dos recursos do resultado da inspeção médica para candidatos às vagas reservadas às 
pessoas com deficiência 

34. Resultado da inspeção médica para candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência, após 
análise dos recursos 

35.  Divulgação do Resultado Final  23/10 

 

 

 

Teresina, 12 de setembro de 2019 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO 

 


